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לך  לך - קוואל פרשה àדער

êì êì

אויבערשטן דעם  ביי 'חן' צו  זיין  זוכה  - מריבה  תהי נא  אל

øòãèâàæ ÷åñt(ç¯æ ,âé)äð÷î éòåø ïéá áéø éäéå" ¨

íøáà øîàéå ,'åâå èåì äð÷î éòåø ïéáå íøáà
íéçà íéùðà éë êðéáå éðéá äáéøî éäú àð ìà ,èåì ìà

ùåã÷ä ä"ìù øòã íòã óéåà èáééøù ."åðçðà,åðéúùøô)

(øñåî úçëåú íééç êøãøòã ,ïùèééè èøòäòâ èàä øò æà ,©¨

íäøáà øòáà ,"áéø" ,øëæ ïåùì à èéî ïà èáéåä ÷åñt¨©¨

éðéá "äáéøî" éäú àð ìà ,äáé÷ð ïåùìá èâàæòâ èàä¨¨

.êðéáå

ñàãøòëåèñàt éã ïòåå æà ,ïòðøòì åö æðåà èîå÷ ¨©©

ïèòáòâ íäøáà èàä ,èâéø÷òâîåøà êéæ ïáàä¨©¨

èùéð ïìàæ ïåà ,ïâéø÷ ïøòäôéåà êéæ ïìàæ ééæ ,èåì ïåô¨¨

èàä øàôøòã .ú÷åìçî éã ïøòîøàô ïåà ïøòñòøâøàô©©©¨

éåæà ,"äáéøî éäú àð ìà" :äáé÷ð ïåùìá èâàæòâ øò¨©

æéà ñò .øòãðé÷ èâðòøá éæ ,ãéìåî æéà ñàåå ,äá÷ð à éåå©¨

ìàæ ñò ïåà ,"áéø" à ïáééìá ìàæ ú÷åìçî éã æà âåðòâ©¨©¨

.øòèééåå ïåà øòèééåå ïøòîøàô èùéð êéæ©

èâàæ"áéø" ïùéååö ÷åìéç øòã ,øòèééåå ÷"äìù øòã ¨

ì"æç éã ïâàæ íòã óéåà .ä"î æéà ,"äáéøî" ïåà¨

(å ,à"ô ø"÷éå)èñòåå åã áéåà ,"úøñç ä"î úéð÷ äòã"
ïééã ïåô ."äî" íòã ïìòô ïëàî åèñòåå ,úòã ïáàä¨©

äá÷ð à éåå ,"äáéøî" à ïøòåå èùéð ùèàë èòåå "áéø"¨©©

ïåô ïñòâøàô ïòî èòåå éåæà ."äáøå äøô" æéà ñàåå¨©©

.ïáéåäòâðà êéæ ììëá èàä ú÷åìçî éã ñàåå¨¨¨

ñàãì"æç éã ïåô äðååë éã êéåà æéà(.èô ïéìåç)ïéà" ¨

úòùá åéô íìåáù éî ìò àìà íéé÷ íìåòä
øîàðù ,äáéøî(æ ,åë áåéà)éã ."äîéìá ìò õøà äìåú

"ä"î éìá" íéé÷î æéà ñàåå íòã óéåà êéæ èìàä èìòåå©¨

èìàä øò øàð ,ú÷åìçî éã ñéåà èùéð èééøtù øò ¯¨©

ú÷åìçî éã úòùá íòðòé ïøòôèðò ïåô ÷éøåö êéæא.

האטא. ער ווען קינדער . זיינע  פון איינעם פון מצוה בר די ביי זי"ע , ריזונער  הייליגער דער געזאגט האט ַָָָאזוי

אריינגערופן  ריזונער דער האט בחור, מצוה בר  דעם  פאר געברענגט  האבן חסידים די  וואס מתנות  די ַַָָָגעזעהן

געזאגט: איהם האט  און צימער, אין זוהן ָָזיין

רעדן פאר'ן איז באקומען, האסט  דו וואס  געשאנק, דרשה  מתנות , אלע  די מצוה )- בר מסיבת די ביי דרשה שטעל(די . ַַַַָָ

רעדן "! "נישט פאר  באקומט מענטש  דער שכר  פארא וואס פאר, ַַַַָָזיך

צו גערופן איהם מען האט צוריק , יאר דרייסיג ארום  מיט אז ירושלים , אין מוהלים די פון איינער דערציילט  ַַָָעס

רוסלאנד אין קינד א מענטשן מל 'ען און פארבאטן, געווען דארט  איז אידישקייט ווען  קאמוניסטן, די  פון תקופה די אין  געווען איז (דאס ַַַָָָָ

ברית'ן) דורכצופירן געהאט  מורא יארהאבן זיבן שוין איז קינד דאס אז געהערט  מוהל דער האט  ברית, צום אנקומענדיג . ַַָָָָָ

אבער האבן  - קינד  יעריגן זיבן  מיט 'ן צוזאמען - מש ïחה די  קינד. דאס מל 'ען צו געהאט  מורא האט ער און ַַַָָָָאלט ,

וואס יסורים די  קינד  דעם  פאר  געשילדערט האט מוהל  דער  קינד. דאס מל 'ען  צו מוהל  דעם געבעטן ַַָָָשטארק

שטריק מיט טיש , א דארט  צוגעגרייט מ'האט אז געענטפערט, איהם האט  קינד דאס  אבער ברית, א ביי ַַַָָָָָמ 'ש ïירט

וועט ער  אז צו זאגט  ער און יסורים, זיינע צוליב ברית דעם  שטערן קענען  נישט זאל  ער אז  צוצובינדן, איהם ַַָָכדי

מוהל . דעם  שטערן נישט

קינד, פונעם מוטער די האט  ברית, נאכ 'ן קינד. יאריגן זיבן אויפ 'ן ברית דעם דורכגעפירט  האט מוהל דער ַָָָָָאלזא,

איהם מען האט  מוהל, דעם פון  פארוואונדערונג די צו ארט... אויפ'ן גע'חלש 'ט האט  און געגעבן, קוש א ַַָָָאיהם

גענומע האט קינד  פונעם  מוטער  די אז  קושן דערציילט  נישט איהם וועט זי אז  געבורט , זיין ביי קבלה  א זיך אויף ן ַַַָ

גע 'מל 'עט ! ווערן וועט ער ביז 

וואס נפש  מסירות זעלבע  די האבן צו אונז פון נישט  מ'פאדערט מעשה ? אזא פון אונז פאר לימוד די איז ַַַָָָָוואס

קינד  דאס  קושן צו נישט זיך  אויף  געווען מקבל  האט  וואס  רוסלאנד  אין מאמע  אידישע  יענע  געהאט  האט ַַַָָָָעס

צו זיך פארגליסט  עס  ווען מויל  דאס איינהאלטן כאטש  זאלן מיר אז מען, פאדערט  אונז  פון ברית. זיין נאך ַַַָָָָָביז 

קומט עס אויב ח"ו , נישט  מ 'טאר  וואו קוקן צו אויגן די אדער געזאגט , עפעס אונז  האט  וואס  צווייטן א ַָָָָָענטפערן

נסיון. א ַאונטער
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èééèùøàôïòîå÷åö øàð ïò÷ äâéøãî øòã åö æà êéæ ©©¨

èééèù ïåà ,âéàåø êéæ èìàä ñàåå øòðééà¨©

øòã ïòåå ."ñòë" ïåô äãéî òèëòìù éã ïåô ÷òååà©
ïåà ,áöî èøàñ òãòé ïéà âéàåø êéæ èìàä ùèðòî©¨

,ú÷åìçî ïåô èééö à ïéà åìéôà èùéð "êéæ èñòâøàô"©©

ïèìàä÷éøåö ïåà úòã òâéèëéø øòã åö ïééæ äëåæ ïò÷©

.ïèééøôùøàô øòèééåå êéæ ïåô øòééô à©©

éåæàøòã éåå ,äùøô éã ïéà êàåå òâéøàô øéî ïòðåôòâ¨¨

óåñ ÷åñt íòã óéåà èâàæ ùåã÷ä "íééçä øåà"¨

úéùàøá úùøô(ç ,å)çð æà ,"'ä éðéòá ïç àöî çðå"©

ìééåå øàôøòã øàð ,ìåáî ïåô ïøàååòâ èòååòèàøòâ æéà©¨©

àöî çðå" .ïòèùøòáéåà íòã ééá ïç èàäòâ èàä øò¨©

."'ä éðéòá ïç

éåå?ïèùøòáéåà íòã ééá ïç ïòðåôòâ åö äëåæ ïòî æéà éåæà
èáééøù "íéãøç" øòã(äò úåà ,åñ ÷øô)øòã æà©

äëåæ æéà ,ñòë ïéà èùéð ìàîðéé÷ èøòåå ñàåå ùèðòî¨¨

íãàä äöøé íà" .ïòèùøòáéåà íòã ééá ïç ïáàä åö¨

ïç ïòðéôòâ ìéåå ùèðòî à áéåà ,"'ä éðéòá ïç àåöîì©

èùéð êéæ øò ìàæ ¯ "ñåòëé àì" ,ïòèùøòáéåà íòã ééá¨

.ïùèðòî òøòãðà óéåà ïøòæééá©

ïåà÷åñt ïåô ,åöøòã 'éàø à èâðòøá "íéãøç" øòã©

èùéð èâàæ äøåú éã ïåà ,"'ä éðéòá ïç àöî çðå"¨

íòã ïåô ïâéåà éã ïéà ïç ïòðåôòâ èàä øò ñàååøàô©¨¨

øòáà æéà äøåú éã æà ,íéãøç øòã èâàæ .ïòèùøòáéåà¨©¨

ìééåå ¯ "çðå" :ïç ïòðåôòâ èàä øò ñàååøàô æîøî àé¨©¨¨

."åøåáéãá çð ,åëåìéäá çð ,åéùòîá çð" ïòååòâ æéà øò

,íéùòî òðééæ ïéà "úåéøáì çð" à ¯ 'âéàåø' ïòååòâ æéà øò©

.ïùèðòî òøòãðà èéî ãééø òðééæ ïéà ïåà ,âðàâ ïééæ ïéà©©

,ïáòì ïáéìáòâ øò æéà ,ïç èàäòâ èàä øò ãìàáéåå©¨©

ïøàååòâ áåøç æéà èìòåå òöðàâ éã ïòåå ñèìàîòã êéåà¨©¨

.ìåáî íòðéà

ñò"ìàøùé çîùé" ÷"äôñ ïéà èééèù(çð úùøt ùéø)

øòãòé ùèàë æà ,íú åðéáøì øùéä øôñ íùá©¨

ïåà íéáåè íéùòî ïäåè åö ,äøéçá à èàä ùèðòî¨©

øòã áéåà ,ïâòååèñòãðåô ,íéùòî òèëòìù ï'ñåàéî'øàô©
øòã èáééä ,ïòèùøòáéåà íòã ééá ïç èðéôòâ ùèðòî
ïåà ,äøéçá éã ïåô øòëòä ,óéåà íäéà øòèùøòáéåà
èùéð ìàæ øò ,äøéáò òãòé íäéà ïåô èøòèééååøòã¨

.å"ç ïøòåå èìëéåøèùòâ

èáééøùíòã ïåô ïç èîå÷àá ùèðòî øòã ,øò©

ãò èéáîå äôåö" æéà øò ñàåå ,ïòèùøòáéåà¨

,úåøåã òìà ïåô óåñ ï'æéá èäòæ øò ,"úåøåãä ìë óåñ©

òøæ" íäéà ïåô ïòîå÷åöñéåøà èééøâòâðà æéà ñò æà©¨©

øòã äëåæ æéà øòãðé÷ òèåâ åö .øòãðé÷ òèåâ ,"øùë
."åéúåãî ìò øéáòî" à æéà ñàåå ùèðòî¨©

èâàæò÷àè çð èàä øàôøòã æà ,"ìàøùé çîùé" øòã ¨©©¨©

,ïòèùøòáéåà íòã ééá ïç ïáàä åö ïòååòâ äëåæ¨

òìà ïåà ,ä"ò åðéáà íäøáà ¯ "øùë òøæ" íòã áéìåö©

èééøâòâåö ïòååòâ ïòðòæ ñàåå ,íé÷éãö òøòãðà©¨

äëåæ êéåà øò èàä ,ïç íåö ïåà ,çð ïåô ïòîå÷åöñéåøà©¨

,åëåìéäá çð ,åøåáéãá çð" ïòååòâ æéà øò ìééåå ïòååòâ
"åéùòîá çðב.

די ב . נאך  צייט  לאנגע א האט וואס  יונגערמאן א אז ברק , בני פון שליט"א דונער הרב פון געהערט האבן ַַַַַָָָָמיר

א  אלס הנערים", "כל  עלי' די קויפן געוואלט  תש "פ, שנת תורה  שמחת האט  קינדער, אויף  געווארט  ַַַָָחתונה

פארדינט ער יכולת', 'בעל  א ב"ה  איז  וועלכער יונגערמאן, דער  האט  קיימא. של  בזרע ווערן צו  געהאלפן ַַַָָסגולה

ïרייז  דעם הייבן קען ער און עלי', די קויפן וויל  ער אז המדרש, בית פון  גבאי דעם  פאר געזאגט  ïרנסה, (כדי שיין ַָ

דערביי) שיין פארדינען זאל שול  אנבאטן די וועט אנדערער אן ווי מער עלי', די פאר צוצאלן אלץ  איהם וועט  ער און ַַַַַָָָָ

וואס דעם  דורך עלי', די פאר ïרייז  דעם "געהעכערט " כסדר האט ער  געטוהן, אזוי האט  גבאי דער ַַַָָָדערפאר.

ïרייז . מיט 'ן העכער געגאנגען אלץ  איז  יונגערמאן דער און דערפאר, געלט מער אנגעבאטן כסדר האבן ַַַַָָָמענטשן

העכער ïרייז  דעם ארויפגעשרויפט  כסדר אבער  האט  איד, גביר'ישער  א המדרש, בית אין מתïללים די פון ַַָָאיינער

עושר, דעם צו  צוגעגאנגען שול פון גבאי דער איז זיך . פאר  הנערים" "כל  פון עלי' די קויפן וועלנדיג העכער , ַַאון

קויפן  וויל ער  און קינדער , קיין נישט  ליידער האט וועלכער  יונגערמאן א זיך געפינט  דא אז  געזאגט, איהם ַַַָָָאון

רייכן  דעם דעריבער ער  בעט  קיימא. של  בזרע ווערן  צו געהאלפן סגולה  א אלס הנערים " "כל  פון עלי ' די זיך ַַַָפאר

האט און  עלי', די אויף זיין מוותר געוואלט  נישט אבער האט  גביר דער עלי'. די אויף  זיין מוותר זאל  ער אז ַָָָָָאיד,

אויף האבן  רחמנות זאל  ער גבאי, דעם פון הפצרות אלע  מכר"... איז  "מכר זאגנדיג, געלט , מער אנגעבאטן ַָָָָָווייטער
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אי  און קינדער , מיט ווערן צו געהאלפן ווארט  וואס  יונגערמאן געהאלפן.דעם  נישט  האבן עלי ', די קויפן לאזן  הם  ַַָָָָָ

עלי'. די קויפן צו  איינגע 'עקשנ'ט געווען איז  גביר  דער

גבאי  צום  צוגעגאנגען ער איז  קריגעריי, א אויסברעכן שנעל  קען דא אז באמערקט  האט יונגערמאן  דער ַַַַַָָווען

איד  דער זאל עלי', די אויף מוותר בין "איך געזאגט: איהם  האט ער און עושר, דעם  נעבן געשטאנען  איז  ער ַָָָווען 

געקויפט . טאקע  עס  האט איד רייכער  דער קויפן...". ַָעס 

דער איז  המדרש , בית אין אריינגעקומען איז  יונגערמאן דער ווען תשפ "א, שנת תורה  שמחת פארגאנגענעם  ַַדעם

געהאלפן  סגולה א אלס הנערים ", "כל  פון  עלי' די קויפן וויל ער אויב  געפרעגט איהם און איהם , צו צוגעקומען ַַָגבאי

געענטפערט: איהם  יונגערמאן דער האט קיימא... של  בזרע  ווערן ַָצו

געבוירן  מיר ביי איז תורה, שמחת ערב נעכטן, סגולה ... די אין  נישט מער  שוין זיך נויטיג איך השם, ברוך ניין, -

יונגלעך... צוויי - צווילינג א ַָגעווארן

אין  איז  הנערים", "כל  פון עלי' די געקויפט  האט  וואס עושר, דעם  ביי אז  דערציילט , איהם  גבאי דער  ַָָָהאט

מיידל ... א געווארן געבוירן אלול ַָחודש

א  אויף מסוגל איז  וותרנות אבער  קינדער, אויף מסוגל טאקע  איז הנערים" "כל פון עלי' די אז  אויס, ַקומט

צווילינג...

מעשה: מורא'דיגע פאלגענדע די געהערט מיר האבן "חיי ", וועגן "בני". וועגן געווארן געזאגט אלץ איז ַָָָָָדאס

זעלבסט -פארשטענדליך, - חתונה א געווארן גע ïראוועט  ירושלים אין איז תש"פ , שנת בעומר ל "ג ַַַַַָפארגאנגענעם 

רח "ל . ווירוס קאראנא ביטערן דעם  פון היטן צו זיך  פארשריפטן די מיט  שטאטישע -באאמטע, די פון תקנות די ַָָָלויט 

ווייניגער נישט און מער  נישט און ïאליציי, די אנגעקומען חתונה  די אינמיטן  אבער  איז  באווארענונגען, אלע  ַַָָָָמיט

סטאנציע ïאליציי דער אין אïגעזעסן ליידער  זענען  זיי פאטער . איר און כלה, די חתן, דעם  ארעסטירט ַַָָָָהאבן

פארטאגס . 3:30 ביז ודרישות, חקירות שווערע ַָאונטער

אין  מיטגעמאכט האבן עלטערן זייערע  און חתן-כלה וואס נפש עגמת און צער  דעם שילדערן צו  איבעריג ַָָס 'איז

חתן-כלה, פאר "טראומא" שרעקליכע א געווען גורם  האט  פאסירונג שרעקליכע  די לעבן. פון טאג פרייליכסטן ַַַַָָדעם

צייט . לאנגע  א אנגעהאלטן האט  ַַַָָָוואס

האטער וועלכער בחור, געוויסער  א פון קאל' 'טעלעפאון א באקומען הכלה  אבי דער האט  אלול , חודש ראש  ַָָב

הקודש עיר ירושלים אין ישיבות בעסטע  די פון איינע  אין לערנט ער  נאמען, זיין געזאגט  געזאגט איהם איהם האט (ער ָָָָ

ישיבה ) די פון נאמען די דעם  אינמיטן  ïאליציי די  גערופן בעומר, ל"ג האט וואס דער  איז  ער  אז דערציילט, ער און , ַָָָָ

צוליב נאר ח"ו, הארץ שלעכט  זיין צוליב לב, רוע מחמת געטוהן נישט עס האט ער אז  צוגעגעבן, האט ער ַַָָָחתונה...

אנשטעקן  זיך  מ 'קען ווי  רח "ל , ïאנדעמיק קאוויד דעם צוליב  גאסן די אויף  געהערשט דאן האט  וואס  ïחד ַַַָָָָדעם

פארבונדן  זיך חתונה, די  ביי אנדערן מיט'ן איינער  טאנצן מענטשן ווי זעהענדיג ער, האט  ïחד, צוליב און ח"ו, ַַַָדערפון

נישט אבער זיך האט ער טאנצן. אזוי נישט  מ 'זאל עולם , דעם צעש ïרייטן אביסל  זאלן זיי אז ïאליציי, די ַַַַָָָָָמיט

מחותן. דעם און חתן-כלה ארעסטירן וועט ïאליציי די אז דערויף ַַָגעריכט 

בחורים חשוב'סטע די פון איינע אלס  נאמען  א האט ער  וואס  דעם  טראץ  אז  צוגעגעבן, האט  בחור דער ַַַָָָָאון

ל"ג  טאג, יענעם זינט  אבער  איהם, פאר  שידוכים  עטליכע אנגעטראגן מען האט טאג יעדן און ישיבה, זיין ַָָָָָָאין

איהם ער וויל דעריבער  און איהם, פאר שידוך א אנצוטראגן טעלעפאנירט נישט  שדכן איין  קיין נאך האט ַַָָָָָבעומר,

מחילה ... בעטן

חתונה, אונזער  פארוואנדלט  דאך האסט  "דו אלף "... "גרויסע א מיט - "לא" געזאגט , איהם הכלה אבי דער ַַַָָָָהאט

מוחל נישט דעריבער דיר איך און רח"ל , געשעהעניש פארקערטע א אין שמחה , גרעסטע  אונזער פון טאג ַַָדעם

זיין"...

מוחל איהם  זאל  ער  איהם ביי געבעטן זיך און קינד, קליין א ווי געוויין, א אין אויסגעבראכן בחור דער ַַָָָהאט

מיר גיב זיין. מוחל  נישט  יעצט דיר קען "איך  געזאגט , איהם  האט  הכלה אבי דער ביז געוויינט אזוי האט ער ָָזיין.

ענטפערן ". דיר איך וועל  שעה , 24

איהם האט  וועלכער הכלה, אבי צום  טעלעפאנירט  אמאל  נאך בחור דער האט אלול , חודש  ראש ַָָָָָָצומארגנס,

ז"ל , יונה  לרבינו תשובה " "שערי ספר אין געלערנט האט  ער נאכט. גאנצע א געשלאפן נישט איז ער אז ַַַַָָָגעזאגט 
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טשעïע עמיצער ווען אז ענין דעם ארום  רעדן ביידע וואס ישרים", "מסילת ספר אין עראון זאל  מענטש מיט'ן ט  ַַָָ

נישט ווען אז אויס , קומט  "יענער". אדער "דער " נישט איז  עס  אויבערשטען, דעם  פון איז  אלעס  אז ַַַָגעדענקען

דער זאגט  אנגעקומען . סיי-ווי ïאליציי די וואלט ïאליציי, די  צו טעלעפאנירט האט  בחור  דער וואס פאקט ַָָָָָָָָדער

"שלשה צוגעגעבן , אבער האט ער מוחל "... דיר  בין איך  און  מח , אין  איינגע 'חזר'ט שטארק עס זיך האב "איך ָָָאיד,

חתן-כלה . ביי  אויך מחילה בעטן דארפסטו דעריבער  און באדם"... ַשותפין

איהם, מיט  פארבונדן זיך  האט  ער און חתן, פונעם טעלעפאן-נומער דעם איהם ביי גענומען  בחור דער ַָָָהאט

איהם מען האט  דאן זינט  און ïאליציי, די דעמאלטס  גערופן האט  ער אז מעשה , גאנצע די איהם ַַַָָָָדערציילנדיג

געוואלט נישט  אבער האט חתן דער מחילה... איהם פון ער  בעט דעריבער שידוך, איין אפילו אנגעטראגן ַָָָָָנישט

זיין!". מוחל  נישט דיר וויל  איך מיר... צו טעלעפאנירסט  דו וואס מאל  לעצטע  דאס איז  "דאס זאגנדיג, זיין, ָָָָָָמוחל

פארט דאך האט  וועלכער - חתן דער  ביז מחילה, איהם ביי געבעטן אמאל  נאך און צעוויינט  זיך בחור דער  ַָָָָָָהאט

מיר, קעגן באגאנגען  ביזט דו וואס עוולה די פאר מוחל דיר בין  "איך געזאגט: איהם האט - הארץ " "אידיש  ַַַַַָָָא

זיך, צו קומען נישט אלץ  נאך קען זי ווייל  זיין, מוחל  דיר זאל  זי לייכט ' 'גיין נישט עס וועט כלה , די ביי ַָָָאבער

האט און געגאנגען בחור  דער איז חתונה ". די פון נאכט דער אין איבערגעלעבט האט  זי וואס  'טראומא' דעם ַַַַָָָפון

זי  האט - מוחל! נישט  איז  זי דערפון. הערן געוואלט נישט בשום -אופן האט  זי אבער  כלה , די פון  מחילה  ָָָָגעבעטן

ָגעזאגט .

איז ער און ענין, דעם  אין אריינגעלייגט זיך ירושלים , אין הישיבות ראשי גדולי די פון איינער האט  סוף , ַָצום

פאר זיין מוחל  זאל  זי איר, אויף  זיין מש ïיע  ïרובירט און כלה , די צו כלה , די פון פאטער מיט'ן צוזאמען ַַַָָגעגאנגען

נישט איהם קען זי אז  איינגע 'עקשנ'ט, געווען אבער איז זי איר. קעגן באגאנגען איז  ער וואס עוולה  די בחור  ַַַָָדעם

כלה: די צו געזאגט  ישיבה  ראש דער האט  איר . קעגן באגאנגען איז ער וואס עוולה  די פאר  זיין ַַַָָָמוחל 

זאגט  הקדוש  זוהר דער  זאלסטו , וויסן מקץ)- צווייטן (פרשת א פאר מוחל  מ'איז  אויב אז  גמרא, די זאגט אזוי און , ַַַַָָָ

מען  באקומט  עוולה, די זיין צו מוחל  שווער זייער ס 'איז אויב אויך איהם, קעגן באגאנגען איז  ער  וואס  עוולה ַַַַָאן

לנס "ראוי איז  זיין, צו  מוחל  שווער  ס'איז  ווען אויך מוחל  איז  וואס  איינער  אזא ונפלאות. ניסים  פון 'קרעדיט ' ַַַָא

געזאגט האט  זי ביז "ווייכער ", און "ווייכער" געווארן זי איז  ווערטער, די געהערט האט כלה  די  ווען נס ". ָָָָבתוך

מוחל ... בין איך - "סלחתי"

וואס אויטא זייער מיט געפארן ïארפאלק  נייע  דאס  זענען תשפ"א, שנת השה ראש  ערב שïעטער, חודש  ַָָָָָָא

מאל ... זיבן איבערגעדרייט זיך האט קאר די און עקסידענט, אן ïאסירט האט  ïלוצלינג געדרייווט . האט  חתן ַַַָָָָדער

אן  גאנצערהייט, ארויס  - השם ברוך - אבער  זענען - חתן-כלה  דערמאנטע  די - בית בני זיין און יונגערמאן ַַַָָדער

אנגעקומען  זענען "הצלה" די ווען קער ïער... זייער אויף "קריץ" א אפילו באקומען נישט האבן זיי מכשול . שום  ַַַָָקיין

חתן-כלה די אבער  רח"ל , "קרבנות" זוכן אנגעהויבן  זיי האבן אויס זעהט אויטא די אזוי ווי זעענדיג צענע , די ָָָצו 

אליין... מיר  נאר געווען, נישט  דא איז  קיינער זוכן, צו  וואס  נישט האט  "איר לייט , "הצלה" די צו  געזאגט  ַָָָָָָהאבן

'הצלה '-מיטגלידער די אויטא...". פונעם  דאך דעם אויף 'געלאנדעט ' און פענצטער , פון ארויסגעפלויגן זענען ַַַָמיר

האבן  אונטערזוכונגען, פאר ש ïיטאל  אין אïגעפירט  זיי מ'האט ווען אויגן. זייערע גלייבן געקענט  נישט  ïשוט ַָָָָָהאבן

ïארפאלק, דעם  מיט ïאסירט  גארנישט  האט עס אז  שטוינונג זייער  אויסדרוקן געקענט נישט אויך דאקטוירים  ַַָָָָָדי

רח "ל ! עקסידענט  שווערן אזא ַַאין

"צעשטערט" נעבעך זיי מ 'האט  וואס "מסירה" די מיט געשיכטע  גאנצע די אז  מעגליך  גאנץ  ס'איז  צולייגן, ווילן ַַַָָמיר

נס גרויסן דעם  צו זיין זוכה ש ïעטער זאלן זיי כדי השמים , מן אויסגעשטעלט  געווען איז  בעומר, ל"ג  חתונה  ָדי

אויבערשטען) דעם פון באשערט  געווען אויך זיי  פאר איז על(וואס "מעביר  א פון בחינה  דער  אין זיין וועלן זיי וואס  דעם דורך ַַַָָ

א  ווייל  ïאליציי... די פאר  פאר'מסר'ט זיי האט וואס בחור  דעם פאר זיין מוחל  און זוהרמדותיו", דער  זאגט  זוי  ַַַַָָָָ

זוכה, איז ער אויב אבער מענטש, אויפ 'ן ח"ו  הדין מדת דא איז עס אויב  אויך געזאגט , האט  אלעזר רבי ָָָָהקדוש ,

צדקה, געבן איהם זאל  ער ארימאן, אן  פון געשטאלט  דער אין "מתנה" א אונטער אויבערשטער דער איהם ַַַַָָשיקט 

הדין. מדת פון קיטרוג דעם  פון ראטעווען זיך ער קען אזוי ַַאון

איהם פון ווערט מדותיו", על  "מעביר איז מענטש דער  ווען חן". מצא "ונח ïסוק: פון כוונה  די איז דאס ָָאט 

הטבע . כדרך שלא ניסים ïאסירן איהם  מיט זאלן עס  אז  אויבערשטען , דעם  ביי חן געפינט  ער מציאות. אנדערע  ַַַַָאן
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גוטס די ליגט  פייער אינטערן - דולקת  בירה 

íøáàåïøçî åúàöá äðù íéòáùå íéðù ùîç ïá,áé)

(ãøàé âéöòáéæ ïåà óðéô ïòååòâ æéà íøáà ïåà .¨

.ïøç ïåô ïòâðàâòâñéåøà æéà øò ïòåå èìà©©©

èâàæ"ïéò úá" øòã("íäøáàå" ä"ã)êàã æéà ñò æà ¨©¨

ä"ò åðéáà íäøáà øàô øòååù ïòååòâ éàãååà©©

,øòèàô ïééæ ïåô æéåä ñàã ïåà ãðàì ïééæ ïæàìøàô åö©¨©¨¨

,èöòé æéá ïøàé òìà èðéåàååòâ ïòååòâ æéà øò ïëìòåå åö©¨

éåå åìéôà âéãðñéåå èùéð ,ãðàì ãîòøô à ïéà ïééâ ïåà©©©

...ïééâ óøàã øò ïéäà©©

ïåôò÷øàèù òëìòæà ïòîåðòâ åðéáà íäøáà èàä åàåå¨©©

,ãîòøô à åö ïééâ ïåà ïæàìåöøòáéà ,úåçåë òùéèñééâ¨©

èàä øò æà ,õåøéú øòã æéà ?èøà ïèðà÷àáîåà©©¨©¨

æà ,ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèá èàäòâ ïåà èáééìâòâ©©

èàä øò .ñèåâ øàð íäéà èéî ïäåè èòåå øò¨¨

,ïòèùøòáéåà íòã óéåà "ì÷òt" ïöðàâ ïééæ ïôøàååòâôéåøà©¨©

ïåöø íòã ïééæ åö íéé÷î çëá ïòååòâ øò æéà éåæà ïåà©

èôøàãòâ èàä øò ñàåå êàæ éã ïòåå åìéôà ,àøåáä©©¨¨©

.øòååù øòééæ ïòååòâ íäéà æéà ,ïäåè

óéåàíéðù ùîç ïá íøáàå" :÷åñt øòã èâàæ íòã¨

èôòøèàá ,"ïåçèá" èøàåå ñàã ."äðù íéòáùå¨¨©

ïòâðàâòâ" æéà íäøáà æà ,æîø à æéà ñàã .75 ìàö éã¨¨©©©

èàä ,ïåçèá ïåô çë ï'èéî øàð .ïøç ïéé÷ "ïåçèá èéî¨¨

ïééæ ïåô ïåà æéåä ñ'ïèàè ïééæ ïåô ïééâñéåøà èðò÷òâ øò©©

íäøáàì äéäù ïåçèáäå äðåîàä úîçî ,åðééä" .ãðàì©
ìë éàãåáù ,åîù êøáúé íéîìåò ìë àøåáá ä"ò åðéáà
íéé÷ì åàéáî øáãä äæ äéä ,ãéáò áèì ãéáòã äî
áéìåö ,"åæë äù÷ä øáãá åìéôà ,àåä êåøá àøåáä ïåöø
èàäòâ èàä åðéáà íäøáà ñàåå ïåçèá ïåà äðåîà éã¨¨©

øò ñàåå ñòìà æà ,àåä êåøá ïòèùøòáéåà íòã ïéà©©¨

ïäåè åö èâðòøáòâ íäéà ñàã èàä ,ïèåâ íåö æéà èåè¨¨

àæà óéåà åìéôà ,àåä êåøá øòôòùàá ïåô ïåöø íòã©©©©

à ïéà ïééâ ïåà ãðàì ïééæ ïæàìøàô éåå êàæ òøòååù©©¨©©

ë"ò ,ãðàì ãîòøôג. ©

דערג . אויף  אלעס  פירט אויבערשטער  דער אז  חשבונות, קיין אן ïשוטה, אמונה  מיט גלייבן צו איז  עיקר ַַָדער

מענטש . פאר 'ן גוטן צום ַוועלט ,

דכלה" "אגרא דער שרייבט עס  וואס נאכגעזאגט שוין האבן  מקאמארנאמיר  להרה"ק הברכה", "היכל בספה "ק וכ"כ חוקת, (פ ' ָָָָ

סדרה זצ "ל) היינטיגער  דער אין ïסוק  דעם  ו)אויף יו "ד(טו, א אן שטייט  "והאמן" ווארט דאס  בה'". ,("והאמן")"והאמין ַָָָ

א  אן - "והאמן " שטייט דעריבער חכמה . אויף  מרמז איז יו"ד אות דער אז  הקדוש , זוהר פון ידוע איז  עס ַַָווייל 

אן  גלייבן  מען דארף הוא, ברוך באשעפער הייליגן אין אמונה אין זיך  האנדלט עס ווען אז  לערנען, צו אונז  ַַַַָיו "ד,

זאגט ïסוק דער  ווי הפשטות, בתכלית אמונה נאר ח"ו, "דרישות" און "חקירות" מיט  יג)"חכמות", יח, "תמים(דברים ָָ

אלקיך ". ה ' עם תהיה

הד  צדיקי די פון איינע פון געהערט  מיר האבן דעם, אין לויט  זאגט ïסוק  דער וואס  דעם אויף  טייטש  א ור, ַָָָ

סדרה  היינטיגער  ד -ו)דער צדקה".(טו, לו ויחשבה בה' והאמן יירשך... הוא ממעיך יצא אשר  אם כי זה , יירשך "לא

ער נישט ע"ה , אבינו אברהם  צו זאגט אויבערשטער וואס(אליעזר)דער  קינד דיין נאר פארמעגן, דיין ירש 'ענען וועט  ַָָָ

האט ער און אויבערשטען, דעם אין געגלייבט האט  אברהם  און יורש , דיין  זיין וועט דיר  ביי ווערן געבוירן ַָָוועט

אויף באשעפער א דא איז עס  אז  געווען  משיג האט אברהם ווען אנהייב, אין צדקה. א איהם  פאר גערעכנט ַַַַַָָָעס

אזוי  ווי עניין דאס  געפארשט האט  ער חקירות. דורך געקומען עס איז זו", לבירה מנהיג "יש  זאגנדיג וועלט, ַָָָָדער

די  פירט וואס מנהיג א דא איז  עס  אז שכל , זיין מיט באשלוס  צום  געקומען איז  ער  און געפירט , ווערט וועלט ַַַָָדי

חקירות,און  אלע  איבערצולאזן באשלאסן אברהם אבער האט ש ïעטער הוא. ברוך אויבערשטער דער - וועלט ַַַָָָָגאנצע 

אויבערשטען'ס דעם זיין משיג פון וועג  דער ווייל בה '", "והאמין זאגט ïסוק דער ווי בפשטות, גלייבן אהנגעהויבן ָָָהאט

אויפ'ן  גיין אויך וועלן קינדער  זיינע  אויב אז  מעגליך דאך  איז עס ווייל מסוכנ'דיג, זייער איז  חקירה, דורך ַָגרויסקייט

אזעלכע זיין נישט וועלן זיי אויב אז  חשש , א דא איז חקירות, דורך אויבערשטען דעם אין גלייבן צו  וועג, ַַַָזעלבן

זיי  אויב ח"ו  כפירה  צו  צוקומען זיי קענען "חקירות", מיט גיין וועלן זיי  און איז, פאטער  זייער  ווי כשרון" ָ"בעלי

די  אברהם פאר געזאגט האט אויבערשטער דער  ווען דעריבער, זאך. די פון טיפקייט  די פארשטיין  נישט ַַַָָוועלן

האט און חקירות  אלע  אïגעלאזט  ער האט יצחק, קינד א מיט ווערן  געהאלפן וועט  ער  אז בשורה ַַַָָָָָפרייליכע
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ïåôòðééæ èéî ¯ æðåà ïåô øòðééà øòãòé ïò÷ àã¨
øòãà ,øòáéøà èééâ øò ñàåå "úåðåéñð äøùò"¨©¨

éåå ïòðøòìtàøà êéæ ¯ å"ç àåáú àìù äøö à ééá©©¨

"ïåøç" óéåà æîøî æéà ñàåå ,"ïøç" ïéé÷ èééâ'î éåæà©¨

,ïòèùøòáéåà íòã êàæ òãòé ïéà èäòæ'î ïòåå .ì"çø©

íòìà ïéà çéìöî ïòî æéàדïåçèá ïåà äðåîà ìééåå , ©

ïò÷ ùèðòî øòã òëìòåå êøåã ïàìðà øòã ïòðòæ¨©

íòìáàøt ïãòé ïééâøòáéøàהêéæ èæàìøàô øò áéåà . ©¨©¨

יו"ד חסר  - "והאמן" זאגט ïסוק דער  ווי ïשוטה, אמונה אן מיט אויבערשטען דעם  אין גלייבן איזאנגעהויבן (וואס ַָָָ

חכמה ) אויף .מרמז

ïסוק  פון כוונה  די אויך איז  יח)דאס לז, מרמז(תהלים איז "תמימים " תהיה". לעולם  ונחלתם  תמימים , ימי ה ' "יודע ָ

זאגט רש "י ווי ïשוטה , אמונה מיט גלייבן וואס מענטשן די יג)אויף יח, דו(דברים - תחקור ..." ולא תהיה ... "תמים ָָ

"חקירות ". מיט  גיין נישט זאלסט  דו הייסט, דאס  "תמים", א זיין -זאלסט  "ונחלתם" אז זוכה , איז איינער אזא ַַַַָָָ

פאר איבער בלייבט - תהיה " "לעולם  קינדער, זייערע  פאר איבער גיבן זיי וואס אמונה  די מיינט , דאס ירושה, ַַָָזייער 

דורות. ש ïעטערדיגע  ַאלע 

ווען  בחוש, משיג איז  מענטש דער וואס מדריגות, און השגות גרויסע  ווי חשוב'ער איז  ïשוטה אמונה  מער : ָָנאך

אויגן. זיינע מיט אפען עס זעהט  ָער

סדרה היינטיגער דער  אין ïסוק דעם אויף זי "ע, מבעלזא מהרי"ד הרה"ק  זאגט  א-ה )אזוי האלה(טו, הדברים  "אחר  ַָ

דער וגו'. הכוכבים" וספור השמימה  נא הבט ויאמר  החוצה, אותו  ויוצא וגו', לאמור במחזה  אברם אל  ה ' דבר היה

באלד  שטייט פונדעסטוועגן, לאמור"... "במחזה - מחזות גרויסע ע"ה  אבינו  אברהם פאר געוויזן  האט ַַָאויבערשטער

באשעפער, אויבערשטען: דעם  צו געזאגט האט ע "ה אבינו אברהם צדקה". לו  ויחשבה  בה ' "והאמין ïסוק: אין ַָָווייטער

איז אמונה  ווייל  ïשוטה , אמונה אן מיט דיר אין גלייבן וויל איך השגות, און "מחזות" אלע די נישט זוך ַַאיך

אויגן. די מיט  מ 'זעהט וואס  דאס ווי העכער  און חשוב'ער ָָפיל-פאכיג

מירד. לייענען סדרה היינטיגער דער ה )אין אויבערשטער(יז, דער אברהם". שמך והיה  אברם , שמך את עוד  יקרא "ולא

די  זאגט  "אברהם". זיין וועט  נאמען דיין נאר  "אברם ", רופן נישט מער דיך מ 'וועט ע"ה , אבינו  אברהם צו ָָָָזאגט

יג .)גמרא עשה .(ברכות אן אויף עובר איז אברם , נאמען  מיט 'ן אברהם רופט וואס דער געזאגט , האט קפרא ַָָָָבר 

ספרים די ועוד)זאגן לך, פ' אברהם", מ'חשבו("יצב ר'בות  תיבות ראשי א'ישאבר"ם  ב'לב פרשתינו)ת דכלה ", זאגט("אגרא . ָָ

שרייבט  הקדוש  של "ה  דער מו)ער , א', אות האותיות, זאל(שער מענטש דער אז איז , אמונה אין דביקות פון כלל  ַָדער

טוהן  דאס וועל  איך זאגן, ער זאל  באלד, טוהן עס  וויל  ער  אויב אפילו טוהן, וויל  ער  וואס  זאך יעדע אויף  ַַַָָָָָזאגן

תקום" היא ה ' "עצת האסטו, סימן א און קלייניגקייט . א אדער  זאך, גרויסע א איז  עס אויב סיי השם'. ירצה ַַַָָ'אם 

כא) יט , שלה "ק .(משלי פונעם  עכ"ל  "תקום", אויפהייבונג אן האבן וועסטו  דאן ה 'שם . י'רצה  א'ם  תיבות ראשי הי"א .ַַָ

ווייטער און  יעצט פון אז  אברהם, צו אברם פון ע"ה , אבינו אברהם  פון השם  שינוי דעם פון ענין דער איז ַָדאס 

פארלאזן  צו זיך א'יש, ב 'לב  מ 'חשבות ר'בות תיבות ראשי - "אברם " פון געדאנקען מיט ארומגיין נישט מער ער  ַַַָָזאל 

האט וואס "אברהם ", נאר זיין. דארף אזוי טראכט, ער ווי אזוי אז  איינרעדן זיך  זאל  ער און  געדאנקען, זיינע ַַַַַַָָָָאויף

הי"א אות זיך (ה "א)אן ווענדעט אלעס  אז  דעם אין נישט גלייבט וואס  דער  אבער ה'שם, י'רצה  א'ם תיבות ראשי , ַַַָָ

תקום". היא ה ' "עצת אז  וויסן צו איז מענטש פון תכלית דער ווייל  "בעשה ", עובר  איז  איינער  אזא הבורא, רצון ַַַאין

תרע"ג) שנת א' יום סוכות, אמת", "אמרי אויך .(זעה

דערציילט ה. האט  זי"ע  מנחם " "פני בעל קי)הרה"ק  ע' פרשתינו  יהודה", "ליקוטי בס' אמאל(מובא ער האט יונגערהייט אז , ַַָָָ

דער אין ïסוק דעם אויף  ז "ל  רש"י פון ווערטער  די אויף  זי"ע, אמת" "אמרי  בעל  הרה "ק טאטן, זיין  ַגעפרעגט 

סדרה  ג)היינטיגער  צוריקגעקומען,(יג , איז  ע "ה אבינו אברהם ווען הקפותיו". פרע "בחזרתו, רש"י, זאגט למסעיו", ָ"וילך 

בארגן  געמעגט  אברהם  האט  אזוי ווי טאטן, זיין געפרעגט מנחם" "ïני דער האט  חובות. זיינע  באצאלט  ער ַַַָָָָָהאט

זיכע אויף  וויסן זאל  ער  וואס  דעם  אן מצרים, קיין געגאנגען איז  ער ווען  מענטשן פון האבן געלט וועט  ער אז ר ַַָָָָ

ולא  רשע "לוה פון כלל אין זיין וועט  ער אז געהאט  מורא נישט  ער  האט  פארוואס  חובות? זיינע באצאלן צו ַַַַָָָגעלט

וחס? חלילה ישלם",

וועט ער אז  אברהם פאר צוגעזאגט דאך  האט  אויבערשטער דער אז געענטפערט, איהם אמת" "אמרי דער ַַַָָָָהאט

יהיב חיי, דיהיב "מאן אז  וויסנדיג אמונה, שטארקע  אזא געהאט  האט ער  וויבאלד און רייכטום, גרויס  א ַַַַַַַָָהאבן
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ïãòé ïééâøòáéøà èëééì øò ïò÷ ,ïòèùøòáéåà íòã óéåà©

áì ïåøáùו.
øòãèâàæ ùøãî(à ,è"ìô ø"á)èâàæòâ èàä ÷çöé éáø ¨¨¨

ïééà ïåô ïòâðàâòâ æéà ñàåå ùèðòî à åö ìùî à©©¨©

ח :)מזוני" תענית דער(עי' אז  געגלייבט אויך האט  ער  און לעבן, צום  שïייז אויך גיט  לעבן, גיט וואס באשעפער דער ,ַָ

ווערן  טאקע וועט  ער אז הארץ  גאנצן מיט 'ן זיכער  געווען ער איז פארזיכערונגען, זיינע  איין האלט ַַַַַאויבערשטער

חובות... אלע באצאלן קענען סוף צום וועט ער און ַַָרייך,

אברהם רעכט, גאנץ  געפרעגט : איהם  איינער האט  ווארט , דאס  נאכגעזאגט  האט זצ"ל מנחם" "פני דער  ַָָָָָָווען

אויבערשטען'ס דעם אין געגלייבט האט ער ווייל  חובות, אלע  באצאלן  קענען וועט  ער אז  פארלאזט  זיך ַַַַָָָָהאט

איהם געלט, דאס  געבארגט איהם האבן וואס מענטשן די האבן אזוי ווי אבער  רייך, זיין וועט ער  אז  ַַָָָָָָהבטחה

חובות? די אïצאלן  קענען ש ïעטער וועט  ער  אז געגלייבט , און ַָָגעטרויט

"אריינגעשיינט" האט עס אז  שטארק , אזוי געווען איז  אמונה אברהם 'ס אז געענטפערט, מנחם" "ïני דער ַַַַַָָהאט

גלייבן... זאלן זיי אויך אז מענטשן, אנדערע ַַָאין

זיין  וועט ער ביז  אויבערשטען  דעם אין אמונה זיין שטארקן דארף  מענטש  דער אז זאגן, מיר קענען ַַַָלענינינו,

אויך  זאלן  זיי אז  בית, בני זיינע צו "אריבעררינען" זאל  אמונה זיין להטפיח ", מנת על  "טופח  פון בחינה  דער ַַָָאין

לעבן. אין נסיון יעדן ביישטיין  קענען

געווען ו . זוכה איך וואלט הלוואי מאל , אפט  זיך ווינטשן ח"ו, ïראבלעם א אין זיך  געפינען וואס  מענטשן סאך ַַַָָָָָא

צוזא  מיר און מיר צו באווייזן זיך זאל אויבערשטער דער שכינה", "גילוי אזצו פארזיכערונג, קלארע א מיט  גן ַַַַָָָ

צווייטער, א ïרנסה, גוטע  א אויף  הבטחה  א האבן  וויל  איינער גדול . לאור מאפילה ארויסגיין איך וועל  ממש  ַַַַָבקרוב

לגבולם "... בנים  "ושבו בעהט און ער  וויינט  אמאל  און קינדער, זיינע פון דקדושה " "נחת מיט פארזיכערט זיין ַַָוויל 

רפואה א האבן זאל  קרוב א זייערס  אז אדער טאכטער , אדער  זוהן זייער פאר זיווג גוטן א אויף  ווארטן  ַַַַַַַָָָָאנדערע 

זענען  שכינה", "גילוי אזא צו געווען זוכה  נישט  נאך אבער  האבן זיי וויבאלד  ווייטער . און ווייטער אזוי און ַַַַָָָשלימה ,

פארווייטאגט . זייער ליידער זענען זיי און שברים, שברי אויף  צובראכן הערצער ַָָזייערע

צו איז  אמונה  פון כח דער אז  אמונה, אין יסוד וואונדערליכן  א אבער מיר  לערנען ïרשה היינטיגער  דער ַַָאין

דעם פון ישועה די  פאר  הבטחה קלארע א הערט  ער  ווען ווי שנעלער  נאך ישועה  די מענטש  אויפ 'ן ַַָָברענגען

זאגט  ישראל " "דברי דער ווי  אליין, כביכול  "וינגע")אויבערשטען ד"ה  היינטיגער(ïרשתינו, דער אין ïסוק דעם  אויף ַָ

יז)סדרה געזאגט(יב, נאכט  גאנצע  א האט ע"ה  אמינו שרה אז  מדרש, דער זאגט שרי", דבר  על  ïרעה את ה' ַַַַָָָ"וינגע

איז אברהם  עולם, של  רבונו באמונה", יצאתי ואני בהבטחה , יצא אברהם עולם, של  "רבונו אויבערשטען, דעם  צו 

אמונה מיט ארויסגעגאנגען בין איך און הבטחה , א מיט באקומען ארויסגעגאנגען נישט  האב  איך  כאטשיג  גלייב איך הייסט, (דאס ַַַַַַָָָ

דיר) פון  הבטחה איך א און הסירה ", בתוך  "ואני צרה, די פון אינדרויסן איז  אברהם - מבחוץ" "ואברהם דערווייל , און , ַ

עושה, שאני מה  "כל  שרה: צו געזאגט  אויבערשטער  דער האט  רשע . דעם  ïרעה  פון הויז  אין איינגעשïארט  ַָָבין

ע "כ . שרי", דבר "על זאגן וועלן מענטשן  אלע  און דיר, פאר  איך טוה טוה, איך  וואס אלעס  - עושה" אני ַַַָָבשבילך

פון  הבטחה  א באקומען האט  אבינו  אברהם שרה? פון טענה די געווען בכלל איז  וואס פארשטיין, מען ַַַַָדארף 

צוגעזאגט, איהם האט  ער וואס  זיין מקיים  געדארפט אויבערשטער דער האט  דעריבער און אויבערשטען, ַָָָָדעם

הבטחה? א אויבערשטען דעם פון באקומען  נישט  קיינמאל דאך האט  שרה, ַַָָָאבער

פו כח דער  אז  ראיה, א איז  דא פון אז  ישראל ", "דברי דער  א ענטפערט  פון כח דער ווי  גרעסער  איז אמונה ן ַַַַָ

מיט גוטס טוהן וועט ער אז צו איהם  זאגט  ער וואס  דעם  מיט גוטס  טוט  אויבערשטער דער אויב און ַָָהבטחה!

גע 'טענה'ט: שרה האט  דעם אויף און איהם. אין גלייבט וואס  דער פאר  גוטס טוט  ער אז שכן ' 'כל  א איז  איז ַָָאיהם,

ווען  ווי גרעסער  איז  אמונה  וואס  אמונה , מיט ארויסגעגאנגען בין איך באמונה ", יצאתי ואני בהבטחה , יצא ַַָ"אברהם 

הסירה?". בתוך ואני מבחוץ, "אברהם אז  מעגליך איז אזוי ווי אזוי, אויב אויבערשטען. דעם פון הבטחה א ַַַַַמ 'באקומט

דיר, פאר  איך טוה  טוה , איך וואס  אלעס טאקע , ריכטיג שרה , פאר געענטפערט אויבערשטער דער  האט  דעם ַַַַָָאויף

און  אברהם, צו  געגעבן האב איך וואס  הבטחה די פון גרעסער איז  וואס  אמונה , דיין צוליב  טאקע  הייסט , ַָָָָדאס 

אמונה . די וועגן הייסט, דאס  - שרי" דבר "על  זאגן וועלן ַָָאלע 

"בכבודו רבי'ן פונעם אדער  הנביא, אליהו פון הבטחה א באקומסט דו אויב צולייגן, מיר  קענען זייט  אונזער ַַָפון

אליין, הקדושה שכינה די פון הבטחה א באקומסט  דו ווען אז אוודאי דאך איז רואיג, אוודאי דאך ביזטו  ַַַַַַָָובעצמו",



לך  לך - קוואל פרשה דער ç

èðòøá ñò æà ïäòæòâ èàä øò ïåà ,ïøòãðà íåö õàìô©¨©

úàæä äøéáäù ,øîàú" :èâàæòâ øò èàä .õàìàt à©©©¨¨

"âéäðî àìáזèàä õàìàt øòã æà ,ïâàæ åèñòåå åö ,¨©©©¨

ìàæ ñò æà ïèéätà ñò ìàæ ñàåå úéáä ìòá à èùéð©¨¨¨©¨

?ïøòåå èðòøáøàô èùéð©

õéöä"úéáä ìòá øòã èàä ¯ "äøéáä ìòá åéìò¨

èàä øò ïåà ,íäéà óéåà è÷å÷òâ õàìàt íòðåô©©¨

øòã ïéá êéà ,"äøéáä ìòá àåä éðà" :èâàæòâ íäéà¨

íäøáà øàð éåå ,êéåà éåæà ...õàìàt íòã ïåô úéáä ìòá©©©¨

èâàæòâ èàä ä"ò åðéáà(äâìôä øåã íòã êàð ïåà ,ìåáî ï'ëàð) ¨¨¨¨

?øòøéô à èùéð èàä èìòåå éã æà ïâàæ åèñòåå åö¨©¨©

íäéà ïåà íäéà óéåà è÷å÷òâ øòèùøòáéåà øòã èàä¨
.ë"ò ,èìòåå øòã ïåô úéáä ìòá øòã ïéá êéà :èâàæòâ¨

óøàã,ìùîð íòã ééñ ,ìùî íòã ééñ ,ïééèùøàô ïòî ©©

èàä õàìàt øòã æà âéèëéø æéà ñò áéåà ìééåå©©©¨

íòã èùéð ò÷àè øò èùòìøàô ñàååøàô ,âéäðî à©©¨©©

און  גלייבט מען אויב ïנים, כל  על רואיג?... זיין נישט  וועסטו צו  געווארן, פארזיכערט איז  אבינו אברהם ווי ַַָאזוי

מענטש דעם פון חלקו" "אשרי און הבטחה, די פון גרעסער דאס  איז  אמונה  פון כח דער מיט זיך מ 'שטארקט

ïשוטה . אמונה  האט  ָָוואס

אזא ז. צו  געווען זוכה  האט ע "ה אבינו אברהם אזוי ווי יסוד , גרויסן א מיר לערנען מדרש, פון ווערטער  די ַַַַָפון

זיך  האט  ער וואס  דעם דורך לבירה ", מנהיג "יש  אז  ווייזן איהם  זאל  אויבערשטער דער אז התגלות, ַַָָָגרויסע

זיך  איז , עיקר  דער  ווייל ברענט "... וואס "ïאלאץ" דעם אין און וועלט , דער פון  הנהגה  דער  אין געווען ַַָמתבונן

זאגט  נביא דער  ווי  וועלט, דער אויף  פאר  קומט עס וואס  דעם אין זיין  צו  כו)מתבונן מ, עיניכם(ישעיה  מרום "שאו ָָָ

נישט באשאפן. אלעס  דאס  האט  עס  ווער זעהט און הימל , צום  אויגן אייערע  אויף  הייבט  אלה ", ברא מי ווי וראו ַַַָָ

פאר גוטס  משïיע  איז אויבערשטער דער ווי ניסים וואונדערליכע אויגן זייערע מיט זעהען  וואס  מענטשן ַָגעוויסע

ïאסירט . וואלט גארנישט  ווי גלייך לעבן מיט'ן  פאר זעצן זיי און ַָָָזיי,

מדרש דער  וואס  דעם פון זעהן מען קען אמונה , ריכטיגע  די הארץ  אין איינצובאקן התבוננות, פון וויכטיגקייט  ַָדי

ה )זאגט  פמ"ג, דער(ב"ר פון פעלקער אלע האבן קעניגן, פיר  די באזיגט האט  ע"ה אבינו אברהם  ווי דעם נאך אז ַַַָָָָ

זאמד  געווארפן האט ער אז  איהם, מיט  ïאסירט  האבן וואס  ניסים די  און גרויסקייט אברהם'ס  אנערקענט ַַַָָָָוועלט 

ïסוק  דעם  אויף  זאגט מדרש דער און פיילן, אין געווארן פארוואנדלט  איז  זאמד  דאס יז)און שוה ",(יד, עמק  "אל  ַַַָָָ

אויפגעשטעלט און טענען-ביימער אïגעשניטן האבן  זיי אבינו . אברהם מיט "אויסגעגליכנט" זיך גוים  אלע האבן דארט ַַָָָָאז 

דו קעניג, אונזער  ביזט "דו איהם : פאר אויסגעשריגן און אבינו, אברהם  דערויף  ארויפגעזעצט  און בימה, גרויסע  ַַַא

וכו '. נשיא" אונזער  ביזט

ניסים גרויסע  די אויגן זייערע  מיט  געזעהן האבן גוים די אויב געפרעגט , זצ"ל לאïיאן אליהו  רבי הגה"צ ַַָָהאט

רשעים, פארבליבן  זענען זיי נאר  געטוהן, תשובה נישט זיי האבן פארוואס  געווען, זוכה  האט  אברהם  וועלכע  ַַָָָָצו 

זיי  אז  געענטפערט , לאïיאן אליהו רבי האט  ועמורה? סדום איבערדרייען געדארפט האט אויבערשטער דער ַַַַָָביז 

נישט זיי האט  עס אבער  אבינו , אברהם  מיט  ïאסירט האבן וואס  ניסים די אויגן זייערע  מיט געזעהן טאקע  ַַָָָָָהאבן

איז עס אז און וואונדער , גרויסע די הארץ  זייער אין  איינווארצלען זאלן זיי אז  התבוננות, ריכטיגע די צו ַַַָָגעפירט

אלעס . פירט וואס באשעפער  א ַַַָָדא

בורודיאנסקי  ירוחם יצחק רבי הגאון הרב  דערציילט עס  וואס  מעשה א מיט  פארשטיין, מסביר בעסער  עס  ַַָמ 'קען

אינטערעסאנטע אן זצ"ל , אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון פון איידים  אן און תורה ", "קול  ישיבת פון  משגיח  ַַַַשליט"א,

אז אנדערן, צום פלאץ איין פון צוגעפירט איהם האט  וואס  דרייווער ", "טעקסי א פון געהערט האט  ער וואס ַַַָָָָזאך

צ  אויסגעקומען זיי  איז  חברים, זיינע מיט שïאציר א אויף  ארויסגעפארן איז  ער ווען פעלד,אמאל  אויפ'ן שלאפן ו ַַַַָָָ

דעם ארום דריי א געגעבן זיך  האט  און שלאנג  גיפטיגער  א אנגעקומען איז  אינדערפרי, הימל. פרייען ַַַָָאונטער'ן

זיך  און שלאף פון אויפגעכאïט זיך האט  יענער  אז זעלבסט -פארשטענדליך, חברה . די צווישן איינעם פון ַַַָָקער ïער

חברה, די  פון הויïט  דער  איז שלאף . פון אויפגעוועקט  זיך האבן אלע ביז קולות, גרויסע  מיט  שרייען ַָָגענומען 

האט ער כאטש קויל , א אויסשיסן געוואלט  און נענטער , צוגעגאנגען ביקס , א מיט באוואפנט געווען איז ַַַַָָָָוועלכער

מיט'ן  ארומגענומען געווען איז וואס  מענטש דעם  אנטרעפן אויך  זאל  קויל  די אז  מעגליך  ס'איז  אז  ַַַָָָגעוואוסט 

ַשלאנג...
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צו גרייט  געשטאנען איז  וואס  מענטש צום צוגעגאנגען שנעל  ומצוות, תורה  שומר א קבוצה , די פון איינער ַַַָאיז 

ליגט וועלכער  זייערן חבר דעם  מיט זאגן עïעס וויל  ער ווייל מינוט , א נאך צוצואווארטן געבעטן איהם און ַַָָשיסן,

איהם מיט געזאגט און יענעם , צו  צוגעגאנגען איז  ער געטוהן, אזוי האט ער  שלאנג. גיפטיגן דעם  פון ַַַַָָארומגענומען

האט ער ווי דעם  נאך  באלד וואונדער, גרויסן אלעמענ'ס  צו און אחד"... ה ' אלקינו ה ' ישראל  "שמע  במילה , ַַָָמילה

אראïגעגאנגען  איז  און "אויסגעדרייט ", זיך שלאנג דער האט - "אחד " - ïסוק  פון ווארט לעצטע  דאס  ַַַַָָָָָארויסגעזאגט 

דארט ... פון פארשוואונדן איז  און קערïער, יענעמס  ַָפון

הרב האט  בורדיאנסקי, הרב פאר געשיכטע  די דערציילן געענדיגט  האט טעקסי פונעם  "דרייווער" דער ַַָָווען

אז נס דעם געהאט האט וואס  מענטש יענעם מיט ïאסירט  ש ïעטער  האט  עס  וואס  געפרעגט, איהם ַַַַָָָָבורדיאנסקי

- געטוהן? תשובה ער האט צו ישראל ". "שמע ïסוק  דעם  געזאגט האט  ער ווען איהם  פון אראפ  איז  שלאנג ַַָָָָדער

צוריקגעקערט זיך האט יענער  אז  געענטפערט , "דרייווער" דער האט  וויסן. צו נייגעריג געווען בורדינאסקי הרב  ַַָָאיז 

החיים". "אור תשובה, בעלי פאר  ישיבה באקאנטער  דער אין היינט  לערנט ער  און וועג, אידישן ַַַצום

"דרייווער": טעקסי דעם געפרעגט ווייטער בורודיאנסקי הרב ַָהאט

פון  אוועקגעגאנגען איז שלאנג דער  אז נס, גרויסן דעם צוגעזעהן אויך דאך  האסט  דו  דיר? מיט איז וואס  און -ַַַַָָָ

וועג? אידישן ערליכן צום צוריקגעקערט נישט  זיך האסטו פארוואס  ַָָָדארטן...

געענטפערט: קאלטבלוטיג "דרייווער" דער ַָהאט 

געקראכן!... נישט  שלאנג דער דאך איז  מיר אויף  הרב", "כבוד  -ַָָ

ירושלים 'ער דער פעטער, זיין פאר מעשה די דערציילט  האט  ער  ווען אז בורודיאנסקי, הרב ווייטער ַַַָדערציילט 

ווייטער עס האט ער  און מעשה, די "געקויפט " שלום רבי האט  זצ"ל , שוואדראן שלום רבי הגאון מישרים ַָָָמגיד

דער פון אז  דרשות, זיינע  ביי צוהערער די געווען מעורר מאל  סאך א האט  ער צוהערער... זיינע  פאר ַַַַַָָ"פארקויפט"

כדי  הימל  פון  מ 'פירט  וואס  גילויים, ניסים אפענע זעהט  מענטש  א ווען  אויך אז  ארויסלערנען, מען קען  ַַַָָמעשה 

פונדעסטוועגן, וועגן, זיינע פארבעסערן און לבירה", מנהיג  "יש  אז  וויסן זאל  ער אז  שלאף, זיין פון אויפצואוועקן ַַַָָאיהם

"דער געזאגט, האט וואס  דרייווער, דערמאנטער דער ווי תירוץ, נייעם א שטענדיג ונשחץ " טיפש  "לב דער  ַָָָגעפינט

אïלאכן  זיך נעמען מיר  איידער אבער מיר...". מיט  עס  האט "וואס און מיר...", אויף  געקראכן נישט דאך איז  ַַָָָָָָשלאנג

צו קומט  עס ווען איהם , ווי אזוי אליין נישט  זענען מיר צו באטראכטן, גוט  זיך  לאמיר  טעקסי-דרייווער, יענעם ַַַַָפון

אן... אונז רירן וואס  ַָָזאכן

זיך  געבן צו גרייט  נישט  מ 'איז אויב גענוג, נישט  איז אליין "התבוננות" די אז  פארשטענדליך , אויך אבער  ַַַָס 'איז

וואס "מעשה" א צחות, בדרך דערציילט האט זצ"ל  גאלינסקי  יעקב  רבי הגה "צ ווי אויפהייבן... זיך און "ריהר " ַַַָָא

תשובה הלכות רמב"ם אין געלערנט האט  וואס איינעם  מיט ïאסירט  ה "ב)האט ראוי (פ"ה, איז מענטש יעדער  אז  ַַָָָ

געווען, מתבונן זיך האט ער התרגשות. געוואלדיגע א אנגעכאïט איהם  האט  עס און רבינו, משה  ווי צדיק א זיין ַַַַָָָצו 

עבירות, זיינע אויף זיין מתוודה גענומען אלזא, זיך, האט  ער ע"ה ...". רבינו  משה ווי זיין דאך קען איך אה , ַָָָ"אה,

איז ער קדושה ... וואונדערליכע א שïירן אנגעהויבן ער  האט  דמיון, זיין אין און שלימה , תשובה  געטוהן  האט ַָָָער

און  הימל , אין ארויפגעגאנגען איז  ער דאך. מיר ווייסן געטוהן, האט משה  וואס  משה ... ווי כמעט  ממש שוין ַַָָָָדאך

א  כביכול  אויבערשטען פונעם  תורה  די לערנענדיג נעכט , 40 און טעג 40 אויפגעהאלטן דארט זיך קען האט נו, ליין. ַַָָ

פונעם ארויסגיין געזעהן שוין זיך ער האט  אויגן , פארמאכטע  מיט  מדריגה... דאזיגע די דערגרייכן אויך דאך  ַַַָָָאיך

שטייגט ער זון... די פון היץ  די ממש ש ïירט ער חמה "... "גלגל  דעם  נעבן אדורך שוין גייט  ער און העולם"... ַ"כדור 

הימלען... די פון ש ïיץ סאמע  צום  אן שוין קומט ער  ביז העכער , און העכער גייט  ַָאון

ער האט  הימל , אין געווען איז  ע "ה רבינו  משה וואס  טעג פערציג די אין אז דערמאנט , זיך ער האט ïָָָלוצלינג

זאגט ע "ה רבינו משה ווי געטרינקען, נישט און געגעסן ט )נישט  ט , האט(דברים שתיתי ". לא ומים אכלתי, לא "לחם ָָ

א  אפילו  טעג... פערציג גאנצע  טרינקען און עסן אן אויסהאלטן קענען איך וועל  אזוי ווי טראכטן, אנגעהויבן ַַַַַַָָער

זיך  האט  עס  ווען תיכף רבינו ... משה  ווי אזוי זיין צו כדי מויל , אין ארייננעמען נישט דאך איך טאר ברויט ַַָָָשטיק 

זיך  האט  ער און מדרגות, גרויסע  זיינע  אלע פארלירט ער ווי געשïירט  ער  האט ברויט, עסן צו פארגליסט ַַַָָאיהם

חז "ל  מאמר  דעם אין דערמאנט  זיך האט ער  ווייל  דערפון, דערשראקן כונן)שטארק מדרש המדרשים, אוצר  בס' אז(מובא ַַָָ

באשטייט וועלט  דריטל  א - ישוב" מקום ושליש  מדבר, שליש ים , "שליש  וועלט  די באשאפן האט  אויבערשטער  ַַַַָדער



לך  לך - קוואל פרשה דער é

íòðåô úéáä ìòá øòã æà ,êéìâòî æéà éåæà éåå ?øòééô©©

õàìàt øòöðàâ øòã éåå ï÷å÷åö ïåà ïééèù ìàæ õàìàt©©¨©©©

øòåå?èðòøáøàô è©

æéàæéà úéáä ìòá íòðåô äðååë éã à ,õåøéú øòã©

èùéð æéà õàìàt øòã .úåòè à èñàä åã ,ïòååòâ¨©©©

æéà àã .úéáä ìòá à ïåà âéäðî à ïà ¯ "âéäðî àìá"¨©©¨

íòã èãðòìøàô ïåà èðòøá ñàåå øòééô à àã èùéð¨©¨©

ìòá øòã ïéá êéà ,"äøéáä ìòá àåä éðà" øàð ,õàìàt©©¨

,øàô àã èîå÷ ñàåå ñòìà ïåà ,õàìàt íòã ïåô úéáä©©©¨¨¨

øéî êøåã ïäåèòâ èøòååחóéåà ïåáùç ïòéåðòâ à èéî ,©

èøt ïãòéטòðééæ ïåà õàìàt íòã ïåô äáåè éã øàô ,©©©

ער האט מענטשן. די לעבן דריטל , אנדערן דעם אין און מדבריות, פון באשטייט וועלט דריטל  א ימ 'ען, די ַַַָפון

גענומען  זיך האט ער  ים... אין אריינפאלן און מדריגות די פון אראïפאלן וועט ער  אז  באקומען, מורא ïַַַַַַָָלוצלינג

וועט דעמאלטס וואס  וואסערן, גרויסע  די אין אריינפאלן נישט זאל איך אז  מיר העלף  באשעפער, זיין, ַַַַַָָָמתïלל

אז מיר העלף עולם , של  רבונו אוי, געווען: מת ïלל  ער האט דערנאך ו ïליט ... שריד א מיר פון בלייבן נישט ַַָָחלילה 

דערנאך  דורשט ... און הונגער פון אויסגיין וחס , חלילה איך , וועל דאן ווייל  מדבר, אין אריינפאלן נישט זאל  ַַַָָאיך

א  - ישוב " "מקום  א אויף פאלן דארף  ער אויב אז  אויבערשטען, דעם  געבעטן ער וואוינען האט  עס  וואו  ארט  ן ַַַַַָָ

חלילה ... אנדערש , ערגעץ  אדער עכו , אין נישט און ברק , בני אין הויז , זיין נעבן זיין עס זאל  ַָָמענטשן,

"אראïפאלן" גאנצע זיין אז  און  היים ... אייגענע זיין אין בענקל  א אויף  זיצט ער  ווי דערשïירט  זיך ער האט  ַַַַַָָענדליך

ברויט ... אויפ 'ן זיין מוותר געקענט  נישט האט  ער ווייל  געווען איז ערד, דער  אויף  הימל דער ָפון

איינער יעדער מדות, און מעלות אין מיר שטייגן מאל  אפט איז , דמיון בעל  מיט 'ן "מעשה " די  פון לימוד ָָדער

געזעהן  האט  ער ווען  איהם  אין אריינגעבלאזן  האט  אויבערשטער דער וואס  "התעוררות" א צוליב מדריגה , זיין ַַָָָָלויט 

אנדערש עïעס ביי אדער וואונדער , באשעפער 'ס פארביי)דעם  יעצט ערשט  זענען וואס טעג  הייליגע די אין  מיר(בפרט  דארפן , ַַַַָָ

וואסער, אביסל  אדער  ברויט  שטיקל  א צוליב יאר , א פאר ווי ארט  זעלבן אויפ 'ן בלייבן צו נישט  געהיטן  זייער ַַַַַָָָזיין

זיי... אויף זיין צו  מוותר אונז  פאר שווער  ס'איז  אייגענעםוואס זיין מיט איינער  יעדער נאר  ברויט , דווקא דא נישט  מיינען מיר (און ַָָָ

"ברויט "...) .שטיקל

חז"ל  די זאגן כח)אזוי יא, פרשתינו ברש"י מובא יג. פל"ח, די (ב "ר צובראכן האט  ע"ה  אבינו אברהם  ווי דעם נאך אז  , ַַָָָָ

אריינצואווארפן  באפוילן האט  נמרוד און נמרוד, פאר  גע 'מסר'ט  איהם תרח האט  תרח, פאטער זיין פון ַַַַָָָגעטשקעס

תרח פון זוהן דער הרן, האט  כשדים". "אור אין ברודער)אברהם יונגערער אברהם(אברהם'ס אויב זיך, ביי געטראכט  ַָ

גלייבן  וועל  איך  אויך הייסט, דאס  "זיינער ", זיין איך וועל  כשדים, אור  אין פייער פונעם  לעבעדיג ארויסקומען ַָוועט

עס ווען  זיינער". איך "בין  זיגער, דער  ארויסקומען וועט נמרוד אויב און אברהם , ווי אזוי אויבערשטען  דעם ַַאין

מען  האט  כשדים, אור פונעם לעבעדיג ארויסגעקומען איז ער און ע "ה אבינו אברהם מיט  נס דער ïאסירט  ַַָָהאט

אריינגעווארפן  הרן'ען אויך מען האט אברהם 'ס". פון בין "איך געענטפערט, האט ער  און איז , ער וועמענס  הרן ַָָָגעפרעגט 

געווארן. פארברענט  איז  ער  און פייער, ַָאין

הרן  און געווארן געראטעוועט  אברהם  איז  פארוואס הרן. און אברהם  צווישן חילוק דעם פארשטיין מען ַַַַָָדארף 

וועגן? אויבערשטען'ס  פאר'ן פייער אין  אריינצוגיין איינגעשטימט אויך  דאך האט  הרן  געווארן? פארברענט ַַַָָָאיז 

איז הרן אבער השם, קידוש  אויף ווערן צו  "פארברענט" געווען מסכים האט  אבינו  אברהם אז תירוץ , דער  ַַָָאיז 

הרן  אז  אויס קומט  דארט . פון לעבעדיג  ארויס  איז  אברהם אז געזעהן האט  ער ווי דעם  נאך נאר פייער  אין ַַַַָָָָאריין 

געווען  איז  ער ווי דעם נאך  בלויז פייער אין אריינגעווארפן זיך האט  ער  נאר  נפש , מסירות געהאט נישט  ַַָָָָָהאט

פריער ... ווי  אזוי  לעבן" "בלייבן און שטייגן צו זוכן נישט דארף  מענטש  דער לעבן... בלייבן וועט  ער  אז ַַַזיכער

ממש, נפש  מסירות האבן וועגן דא נישט  רעדן מיר איז, לעבן  טאג-טעגליכן אונזער אין אונז  פאר לימוד ַָָָדער

רצון  דעם טוהן צו כדי "פייער" אין אריינשïרינגען און חשבונות, אלע אïצולאזן אïלערנען כאטש  זיך מ 'דארף  ַַַָָָָָנאר 

וחס . חלילה שאטן איהם וועט עס אז  מעגליך ס'איז  ווייל  נאכקלערענישן, איבריגע  און חשבונות אן באשעפער, ַַַָָפון

אונז אויבערשטער דער וועט סוף , צום און אקט, גוטן דעם אדער מצוה  די זיין מקיים און אריינש ïרינגען ַַַָמ 'דארף 

בייזן. אלעם  פון ַַראטעווען

געזאגטח . האט  זי"ע, אהרן מתולדות אדמו"ר ל)הרה"ק  ע' ליקוטים, אמונה ", משנה("דברי דער  פון ווערטער  די אויף ָָ

מ"ד) פ"ג ווייל(אבות "אליין", נישט  קיינמאל  גייט מענטש א בנפשו ". מתחייב זה  הרי וכו' יחידי בדרך ַַָ"המהלך
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ארט אן דא נישט איז עס  מיניה", פנוי אתר "לית כבודו ", הארץ  כל  "מלוא - איבעראל דאך איז באשעפער  ַַָָָדער

"יחידי" וועג אויפ'ן גייט וואס  מענטש  דער דעריבער, ïרטית. השגחה באשעפער'ס  דעם פון חלילה  ליידיג איז  ַָָוואס

אז איהם זיך דאכט עס  דעם- פון פרטית השגחה די אין גענוג נישט  גלייבט ער ווייל  וועג, אויפ'ן "אליין" איז  ער ַַַ

ח"ו . בנפשו" "מתחייב א ער איז  ַאויבערשטען,

זאגט משנה  מ "ב)די פ"א געווען(תמיד זוכה האט  עס  שזכה ", מי גורל)"זכה איז(אינעם געווען. זוכה  האט  וואס דער ָָָָ

האט גורל , אינעם געווען זוכה  "נישט" האט  וואס  דער ווייל  איבעריג, לכאורה  זענען שזכה" "מי ווערטער  די ָָָשווער,

מ 'האט כאטש  מקרה", דרך היה לא גורל , שהפילו גב על  "אף  "יכין", דער זאגט  דערין... געווען זוכה נישט ָָָָדאך

צופאל  א געווען נישט  עס  איז  גורל , גורל)געווארפן אינעם געווינען זאל איינער איז(אז  דאס נאר משפטו", כל מה ' "רק  , ַַַָָָָ

פון  דערצו ראוי  געווען איז וואס  דער נאר און משמים", לכך וזכאי שראוי  מי "ורק  אויבערשטען, דעם פון ָָגעווען

ביי  גורל  דעם אין  געווען זוכה האט וואס דער געווען איז  - ועבודה" עבודה  בכל  בגורל  שזכה  הוא "הוא ָהימל ,

עכ "ל . המקדש, בית אין עבודה יעדע 

וועלט, דער אויף  געווען "זוכה " האט  דער הימל, אין געווען "זוכה " האט  וואס דער אז  איז, דערפון כוונה  ַָָָדי

אויסגערופן  ווערט  אלעס  ב"ה. הבורא רצון דעם אן אליין", זיך "פון וועלט  דער אויף  נישט  ïאסירט  זאך  שום  קיין ַַַַָווייל 

הימל . פון

זאגןט. חז"ל  די וואס  פארשטיין מען קען דעם  י .)מיט  ïסוק(ברכות ב)אויפ 'ן ב א' אין (שמואל כי כה' קדוש "אין ַָָ

אויבערשטער דער ווי 'מאלער ' גוטער  אזא דא נישט איז עס - כאלקינו " צייר  "אין כאלקינו", צור ואין ַַָָבלתך,

"גוטער א איז ער אז באשעפער, הייליגן גרויסן פאר 'ן דאס  איז  לויב פארא וואס  מפרשים, די פרעגן הוא. ַַַַַַָָברוך

א  פאטאגראפירן קומען  וויל  איינער ווען מאלעריי. א און בילד א צווישן חילוק  א דא איז  עס נאר ַַַַַָָָָָָמאלער "?...

יענעם פון בילד  דאס  אויפכאפן גוט  זאל  'קאמערא' די אז געוואנדן הארץ זיין און אויגן זיין ,"ïקא" זיין איז  ַַַַַָָָָצווייטן,

איהם  אינטערעסירט עס  נארמענטש. פאטאגראפירט , ער וועמען מענטש דעם "ארום" זיך טוט עס  וואס ַַָָָָנישט

צו נישט  ער זוכט  געשטאלט , גאנצן זיין מיט מענטש א אïמאלן קומט איינער  ווען אבער  אליין. מענטש  ַַַַָָָדער

אין  אז אויס , קומט לינקס ... און רעכטס  אונטן, און פארנט "ארום ", גאנצן פונעם קלייניגקייט  א אפילו ַַַַַַַָפארïאסן

מאעלריי, די 'באגלייט ' וואס 'הינטערגרונט ' גאנצער דער נאר אגב, דרך און אזוי" "סתם  גארנישט  איז  מאלעריי, ַַַַָָָָָא

חשבון. ס ïעציעלן א מיט בילד, דעם פון טייל א ַַאיז

אויבערשטער דער ווי "מאלער " אזא דא נישט איז עס כאלקינו", צייר "אין חז "ל , די פון כוונה  די מעגליך איז  ַַָָָדאס 

דעם אין פרט יעדער חשבון. גענויען א אן אזוי", "סתם וועלט  דער אויף זאך א דא נישט איז  עס ווייל  הוא, ַַַַָָברוך

חלילה גייט מענטש  דער וואס ח"ו נפש  עגמת יעדער און הימל , פון ïרטית  השגחה  א מיט  איז "ארום " ַַַָגאנצן

"בילד"... א ווי נישט  - "מאלעריי" א ווי איז  וועלט  די ווייל  תכלית, ס ïעציעלן א האט ַַַַָָאדורך

האט תשפ "א, בראשית פרשת מיטוואך פארגאנגענעם  דעם העובדא, בעל  פונעם זיידן א פון געהערט  האבן ַַָָָמיר

די  סיבה. געוויסע  א צוליב ש ïיטאל  אין גיין געדארפט  חתונה, די נאך יאר צוויי האלט  וועלכער יונגערמאן, ַַַַַָָָא

זענען  צייט, באשטימטע  די צו  שïיטאל . פון אהיימגיין קענען ער וועט מיטוואך  אז  געזאגט, איהם  האבן ַַַָָָָָדאקטוירים

צימער אין  געשמועסט זיי  האבן דערווייל  און באגלייטן, אהיים און אïנעמען איהם  געקומען בית בני די זיינע (ווייל ַַָָ

גרייט ) געווען נישט נאך זענען באפרייען, צו איהם .ïאïירן ַַָ

אן  אדורכגיין געדארפט  האט וואס איד  א צימער, זעלבן אין אריינגעברענגט מען האט צייט , זעלבער  דער  ַַַַַָָָאין

זיי  אז  געזאגט , אבער איהם האבן דאקטוירים די אïערירן. זאפארט איהם  מ 'זאל  געוואלט  האט און ַַָָָָָָָָָָָאïעראציע,

פארוואס מעשים פארארבעטן אנגעהויבן ער  האט  טעסטן. פארשידענע איהם  איבער  אדורכפירן קודם נאך ַַַַַַָָָָדארפן

פאר ïאסט עס  ווי איהם מיט ïא נישט  זיך פארשידענעמ 'גיט צו  טעלעפאנירט  האט  ער ער... ווי איינעם אזא ַַַַַָָָ

"עוולה". גוואלדיגע די אויף זיין צו מוחה  כדי  ַמענטשן

זיי  אויף  געבייזערט  זיך איד דער האט בית, בני זיין מיט  געשמועסט דערווייל  האט  יונגערמאן דער  ַַָָוויבאלד 

דער צימער. פון ארויסצוגיין "באפוילן" זיי האט  ער  רוה... די איהם  שטערן און צימער, אין שמועסן זיי ַַַָָפארוואס 

צימער, דעם פארלאזט האבן זיי נאר ווארט, א מיט אפילו  געענטפערט  נישט  איהם האבן בית בני זיין און ַַַַָָָָָיונגערמאן

אהיימשיקן. זיי מ 'וועט ביז דארט ווארטן צו  פאדער-צימער אינעם אריין זענען ַַַָָאון

א  אנטïלעקט זיי האט און  באאמטע שïיטאל די פון איינער זיי צו צוגעקומען איז  שïעטער, מינוט  ַַַַָָעטליכע

זיי  ווי  דעם נאך מינוט  עטליכע ממש  ווייל צימער, דעם פארלאזן מיט 'ן נס גרויסן א געהאט האבן זיי אז  ַַַַָָָ"סוד",
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"קאראנא" מיט'ן  אנגעשטעקט  געווארן איז  איד יענער  אז ארויסגעשטעלט  זיך האט  צימער, דעם פארלאזט  ַַַַָָָָָָָהאבן

וואכן, צוויי  נאך ש ïיטאל אין "פארברענגען" געדארפט זיי וואלטן צימער , אין פארבליבן וואלטן זיי אויב ַַַָָָָָווירוס ...

אנגעשטעקטן "באשטעטיגטן" א מיט בארירונג אין קומט וואס יעדער בלע"ז)ווייל  "תיכף("ïאזיטיוו" דאך זיך  דארף , ַַַַַָָָ

טעג... 14 אויף  איינש ïארן ַומיד"

השגחה די פון שליח  א גאר ער איז עוולה, אן דיר  טוט עמיצער ווען אז  מיר, זעהען ïאסירונג דאזיגע די ַַַַָָפון

פאר געווען איז עס  וואס  פאל, דערמאנטן דעם אין ווי אזוי  ïראבלעמען, אנדערע  פון ראטעווען דיך  צו ַַַַָָעליונה ,

אנגעשריגן... זיי האט איד דער  אז טובה ַָָזייער 

זצ"ל  גריינימאן  שמריהו רבי הגאון צו געזאגט  אמאל  האט זי"ע  איש" "חזון אמונה דער פי"א, איש ", "מעשה  בס ' (מובא ַַָָָ

קנה ) עמ' הלשון:ובטחון, בזה 

בעסער דאך מען קען וויינענדיג. דורך  גייט דער  און לאכעדיג, דורך גייט דער וועלט. די אדורך גייען אלע -ַַַָ

ַלאכן...

די  נאר  אויבערשטער , דער  דאך געבט 'ïעקל ' "דאס  געזאגט : האט ער אז נאמען, זיין אין נאך זאגן ַַָָָָָָָָאנדערע 

אן ". אליין איינער יעדער  זיך גרייט - איהם מיט  ïאסירט וואס  זאך  יעדע זעהן צו אזוי  ווי הייסט , דאס  - ַַַַָָָברילן

קינד, אלס  אז  דערציילט , האט זי "ע אלכסנדר'ער העניך רבי מלמד,הרה"ק  זיין ביי חומש  געלערנט האט  ער  ווען ַַָָ

באמערקט, עס  האט  מלמד דער  ווען זאכן. אנדערע  אויף  באטראכטנדיג חומש, פון ארויסגעקוקט אמאל  ער ַַַַַָָָהאט

חומש, אין אינווייניג אריינקוקן וועסט דו "אויב זאגנדיג: ïאטש, א געגעבן אפילו  און אנגעשריגן איהם  ער ַַַַָָָהאט

ïעטש ...". באקומען נישט ַוועסטו

מען, לערנט דעם  פון אז  צולייגן, העניך רבי הרה"ק  פלעגט ע ïיזאד, דעם  יארן עלטערע  די אויף  דערציילן ַָָביים 

און  דורכמאכן , ליידער  דארף ער וואס  הסתרות און  צרות די אין אינווייניג" אריין "קוקט ער אויב איד, יעדער  ַַַַָאז 

פון  איז  אלעס  אז איינזעהן וועט ער ווייל ïעטש "... קיין נישט ער "באקומט  אויבערשטען, דעם דארט זעהט  ַַַָער

באשעפער . דעם פון חסדים  און רחמים  פילע ַדי

בני י. אין גאס דער אויף געגאנגען איז  וואס איד א מיט ïאסירט האט וואס מעשה א מיט  ערקלערן דאס  ַַַַַָָָָמ'קען

פייער מיט'ן פארבונדן באלד זיך  האט ער און הויז, א פון ארויפגיין רויך א דערזעהן ער האט  ïלוצלינג ַַַַַָָברק .

געזעהן  האבן זיי וואו הויז , אין אריינגעבראכן זיך און אנגעקומען, באלד זענען וועלכע שטאט , אין ַַַָָָָדע ïארטמענט

"יונקערס" דעם  פון געקומען איז  רויך דער  נאר הויז , אין  פייער א געווען נישט  בכלל  איז עס וואס אז מאשין (א ַַַַָָ

הויז) אין וואסער  דאס הויז .ווארימט  דאס  פארלאזט האבן און , ַַַָָָָ

טירחא, זייער פאר זיי באצאלן צו  הבית בעל  פונעם פארלאנגט  פייערלעשער די האבן שïעטער , טעג  ַַַַָָעטליכע

א  צו פייערלעשער, די גערופן האט  וואס  איד דעם  גערופן הבית בעל דער  האט שקלים. 900 ווי ווייניגער ַָָָנישט

אז גע 'טענה 'ט, הבית בעל  דער  האט  תורה", "דין ביים  הלוי". "שבט בעל  זצ"ל , וואזנער הרב גאון ביים תורה" ַָָ"דין

עס אז  נישט  נאך מיינט  דאס  אז וויסן געדארפט  ער האט  הויז , פון ארויסגיין רויך  א געזעהן האט יענער ווען ַַַַַָָָָאויך 

ז ער האט כלי, טעכנאלאגישע די  מיט באקאנט  נישט איז  ער  וויבאלד פייער . א מערברענט געדארפט קודם יך ַַַַַָָָ

פייערלעשער ... די רופן דארף ער אויב ַאינטערעסירן

דער און ברענט , ïאלאץ  א ווי געזעהן האט  אברהם  אז מדרש , פון  ווערטער די  פארשטיין מען קען דעם , ַַַַַָלויט 

ברענט, עס אז  נאר  דיר זיך דאכט עס  פייער ... א דא נישט בכלל  איז "דא געזאגט : איהם  האט  ַַַָָָָָאויבערשטער

וועלט ...". דער פון הנהגה די  נישט פארשטייסט  דו ַַוויבאלד

שרייבט יא. ז"ל  יונה רבינו  דער ווי ליכטיגקייט , קומט  פינצטערניש די פון ה )אדרבה, ב , תשובה , מענטש(שערי דער  ַאז

סיבה די איז  פינצטערניש  די ווייל אויבערשטען, צום  האפען דארף אויבערשטען דעם  אין בטחון האט  ַָָָוואס 

זאגט ïסוק  דער  ווי לעכטיגקייט, די ח)פאר ז, ה'(מיכה  בחושך אשב כי קמתי, נפלתי כי לי אויבתי תשמחי "אל  ַָ

זיץ איך  ווען אויפגעשטעלט, זיך  האב איך ווייל געפאלן, בין איך אז  פיינט , מיין מיר, צו נישט זיך  פריי לי". ַַָאור

חז "ל  די זאגן ליכט . א מיר פאר  אויבערשטער דער איז  פינצטערניש, דער כב)אין מזמור תהלים , קמתי,(מדרש נפלתי "כי ַַָ
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æà ,æéåä íòã ïéà øàô èîå÷ ñàåå íòìà óéåà íåà êéæ©¨¨©
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éåæàäùøt øòâéèðééä øòã ïéà øéî ïòðéôòâ(â ,âé)êìéå" ©

."åéúåô÷ä òøô ,åúøæçá" :é"ùø èâàæ ,"åéòñîì¨
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בחושך, ישבתי "אלמלא אויפגעהויבן. נישט זיך איך וואלט  געפאלן, נישט  וואלט איך  אויב קמתי", לא נפלתי ַָָאלמלא

לעכטיג. געווען נישט  מיר וואלט  פינצטערניש, דער אין געזעסן בין איך וואס נישט  ווען לי", אור היה  ָָלא

צוגרייטונג  און הקדמה  א ווי מער נישט איז  "פינצטערניש " די אז  ז "ל , יונה  רבינו  פונעם ווערטער די פון מיר  ַַזעהען

לעכטיגקייט . גרויסע  א מיט מענטש  אין אריינלייכטן און אויפשיינען אינגיכן גייט וואס אור גרויסן ַַָצום

עס און  פינצטערניש די זיך שטארקט נאכט, דער פון סוף  ביים  אז באקאנט  ס 'איז  ווי לויט פארשטיין עס ַַַַַמ 'קען

אורך " כשחר  יבקע  "אז פרימארגן, דער  שיינט-אויף  פינצטערניש , גרויסע  די פון דייקא און  דיקער , און דיקער  ָווערט

ח) נח, ח "ו,(ישעיה  "פינצטערניש" א איהם אויף  געקומען איז  עס  אז  זעהט ער ווען מענטש , יעדער דארף ממילא, .ַַַ

זאל ער נאר  איבערגעשראקן, ווערן נישט  ער וועטזאל עס און לעכטיגקייט די  קומען וועט אט -אט  אז  גלייבן ַָָָָָָ

לעבן. זיין ַפארשיינען

נישטיב. זאגט מדרש  דער הבירה". בעל  עליו "הציץ  מדרש, דערמאנטן פונעם ווערטער די אויף  זאגן ספרים ָָדי

ïסוק פון לשון  פון "הציץ ", נאר עליו, ט )"הביט" ב, חילוק(שה "ש דער החרכים". מן 'מציץ ' החלונות, מן "משגיח ָ

גאנצן  דעם אלעס, זיך פאר זעהט פענצטער, פונעם  "משגיח" איז וואס  דער אז  איז, "מציץ ", און  "משגיח" ַַַַָצווישן

גאנצן  דעם  נישט  זעהט  פענצטער, אין לעכל א דורך  שפאלט , א פון ארויס קוקט וואס "מציץ", דער אבער ַַַַָָמרחב,

ווי  מענטש ביים  זיך פירט  אלעס  ווען  החלונות". מן "משגיח ïסוק: פון כוונה די איז  דאס  ïינטל . איין  נאר ַָָמרחב,

קוקט כביכול אויבערשטער דער און פענסטער", "אפענע  די פון מענטש  דעם  זעהן אויבערשטער  דער טוט ָגעהעריג,

ער אז שפירט ער  און  ח"ו, צרה א אין איז מענטש דער  ווען  אבער כלל . גאנצן א פון ïרט  א אויף ווי איהם ַַַַַָאויף

א  ווי  אויבערשטער דער איהם אויף קוקט  שוועריגקייטן, זיינע  מיט  וועלט דער אויף מענטש  איינציגער דער  ַאיז 

איהם . פאר ליבשאפט  גרויס  זיין צוליב  איהם , אויף נאר קוקט ער החרכים", מן ַַָ"מציץ

איהם אויף  געקוקט  האט  אויבערשטער דער הבירה, בעל  עליו "הציץ" מדרש: די פון כוונה  די אויך איז  ָָדאס 

ער קוקט  דאן וואס  פענסטער , אין שïאלט א דורך קוקט וואס  איינער  ווי החרכים", מן  "מציץ  פון בחינה דער  ַַַָָאין

ארום . גאנצן אויפ 'ן נישט און יחיד, דעם אויף ַַָנאר

גלייך  זיי, פון איינעם יעדן ליב האט ער  וואס בלע"ה , קינדער מערערע האט וואס  טאטן א צו משל  א איז  ַַַָָָָעס

אין  אïעראציע  אן אדורך חלילה  גייט  קינדער די פון  איינער אויב אבער זוהן. איינציגער  זיין געווען וואלט ער ַַַָָָווי

נויטיג  איז וואס אלעס  איהם פאר  צוצושטעלן קינד, יענעם  וועגן  נאר דעמאלטס  פאטער  דער טראכט  ַַַָָָָָש ïיטאל ,

איז איד יעדער פרטית, השגחה פון ענין דעם  מיט  איז זעלבע  דאס  רפואה. זיין יחיד",פאר "בן אויבערשטען'ס דעם ַָ

"זארגן" און געדאנקען זיינע אלע אויבערשטער דער ווענדעט  צרה, א אין ח"ו זיך געפינט  זיי פון איינער ווען ַַַָָאבער

יחיד ". "בן דאזיגן דעם  פאר  ַָכביכול ,

דעם פאר איז ער באליבט ווי און הארץ , צובראכן א פון מעלה די פארשטעלן גארנישט באמת זיך קענען ַַַַָָָמיר

זאגט ירושלים, באלאגערט  האט  בבל , פון קעניג דער נבוכדנאצר , ווען  אז  מיר געפינען אזוי הוא. ברוך ַַַַָָאויבערשטען

ïסוק יד)דער  כד, החרש(מ "ב וכל  גולה אלפים עשרת החיל גבורי כל  ואת השרים , כל  ואת ירושלים , כל  את "והגלה 

אלע מיט ירושלים , שטאט  גאנצע די גלות אין פארטריבן  האט  ער ווען הארץ ". עם  דלת זולת נשאר  לא ַַַָָוהמסגר ,

ירושלים אין געבליבן זענען עס  זיי. פון טויזנט  צען חכמים , תלמידי גרויסע  די און אדעללייט און  מיניסטארן ַָאירע

לייט . ïשוט'ע  און ארימע די ָבלויז 
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צדקה" "מעיל  ספר זיין אין זצ"ל , מוסר" "שבט  בעל הגה"ק דעם  אויף  תתקנז)שרייבט וראה(אות בוא הלשון: בזה 

פיינט דער האט אידן, די פון לייט  גרויסע און מיניסטארן די ווייל ארימעלייט. די פון מעלה די  זעה  און קום -ָָָ

וויבאלד  זיך, ביי צובאכן און נידריג זענען וואס  מענטשן און ארימעלייט  די אבער זיי. אויף שליטה  א האבן ַַָָָָָגעקענט

זיי  האט  ער  און  זיי, אויף  געוועלטיגן צו רשות באקומען נישט  שונא דער האט זיי, מיט זיך געפינט שכינה ַָָדי

וכו '. זיך פון אוועקלאזן געוואלט נישט זיי האט  אויבערשטער דער ווייל  ירושלים, אין פארבלייבן צו  ַַָָָָאיבערגעלאזט 

און  צובראכענע די איבערצולאזן נבוכדנאצר פון הארץ  אין אריינצוגעבן אויבערשטען דעם פון געווען איז  עס  ַַָָאון

איהם  פאר פון ארויסגיין נישט זאלן זיי כדי ירושלים, אין אידן אויבערשטען)ארימע  "מרכבה"(דעם זיין זענען זיי  ווייל  , ַַָָ

כביכול .

שכינה, הייליגע  די פאר "מרכבה " א זענען הערצער אידישע  צובראכענע  די אז  זאך, מורא'דיגע  א דא מיר  ַַַַַָָזעהען

האבן  זיי ווען צייט  דער אין אז תורה , אין גרויס  אזוי געווען זענען הדור גדולי די הדור . גדולי די ווי מער ַַָָנאך 

נ זיך און געווארן "פארטויבט " ווי אלע  זענען תורה, דברי דרש 'ענען צו  מויל  זייער אנרופן געעפנט געקענט  ישט ַַָָ

תורה . אין גדלות זייער צוליב ווארט, א זיי מיט ווען ווייל "מסגר", אנגערופן ווערן זיי פותחין", אינם שוב שסוגרין, כיון - ("מסגר ַָָ

הייסט , דאס  - 'פארמאכט ' געווען דארט זענען זיי וואס הלכה  א דארט , רש"י  (זאגט רעדן צו אויף  נישט מער עס זיי עפענען מויל, זייער ַַַַָָָָָפארשליסן

ענטפערן  און עס "עפענען " צו  געוואוסט  נישט קיינער שוין  האט הלכה, יענע וועגן געפרעגט זיי מ'האט  ווען  ענטפערן צו געוואוסט  נישט  האבן ָָָזיי

שאלה .) נישטדי  זיי האט  ער אז אויבערשטען, דעם ביי חשוב און באליבט מער זענען הערצער  צובראכענע  די ַַָָָאבער

ראשון! בית חורבן בשעת זיך פון אוועקלאזן ַָָגעוואלט 

"סמוכין" די גע 'דרש'ענט  האט ירושלים, אין תורה " "קול  ישיבה דער פון משגיח זצ"ל , אייזמאן גדלי' רבי  ַָהגה"צ

תהלים  אין ïסוקים די ג-ד)פון יקרא".(קמז, שמות לכולם  לכוכבים , מסïר מונה לעצבותם, ומחבש  לב לשבורי "הרופא

אנדערן נעבן איינער  געווארן געשטעלט זענען ïסוקים צוויי  פאקט די דער און הערצער , צובראכענע די היילן אויבערשטען'ס (דעם ַַָָ

נעמען) מיט  אלע זיי רופט  און שטערן, די ציילט ער די אז  צו געגליכנט זענען הערצער צובראכענע די אז  לערנען, צו אונז  , ַַַָ

מ 'זאל ווערד ער איז  דערפאר און  השגות, אונזערע פון העכער גרויס , איז  שטערן יעדער ווי אזוי ïונקט ַַָשטערן.

צובראכענער יעדער איז  אזוי וועלט , דער אויף  אויפגאבע  אן האט  ער  ווייל  נאמען, אייגענעם אן מיט אנרופן ַַַַָָָָאיהם

וועלט . דער  אויף  "תפקיד " געהויבענעם  זיין האט  ער און אויבערשטען, דעם  ביי טייער ַָהארץ 

דעריג. אין דערציילט ווערט וואס מעשה די אויף ביאור  א שליט "א צדיק" בן "צדיק  א פון געהערט  האבן ַַָָמיר

כ גמרא צוםא.)(תענית געגאנגען איז  זו  גם איש נחום אז  דארט, דערציילט גמרא די זו. גם  איש  נחום  ַַָוועגן

געבן  צו עס  ומרגליות, טובות אבנים  פון קעסטל  א זיך מיט געטראגן ער האט וועג אויפ 'ן און ïאלאץ , ַַַָָקעניגליכן
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האנט דיין  פון נישט  קומט פרנסה  - העשרתי אני תאמר ַולא
בוכ"ע פונעם ָנאר

øéîäøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ïòðòééì(âë¯áë ,ãé)øîàéå"
ì÷ 'ä ìà éãé éúåîéøä ,íåãñ êìî ìà íøáà
íäøáà ."íøáà úà éúøùòä éðà øîàú àìå ...ïåéìò
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."...'íäøáà èëàîòâ êééø áàä êéà' ,ïâàæ èùéðíäøáà) ¨¨©

íòðåô úåðúî ïòîòð èòåå øò áéåà æà ,úåèùtá ïâàæ åö èðééîòâ èàä¨¨©

êééø íäéà èàä øò æà ïâàæ øòèòtù øò èòåå ,íåãñ ïåô âéðò÷¨©¨

(èëàîòâ. ©

øòãøòáà èðøòì í"éáìî(äåöîäå äøåúä ùåøéô)æà , ¨©

òâéæàã éã æà ,ïâàæ èùéð èñìàæ åã ¯ "øîàú àì"¨¨©¨

èðàä(ïáéåäòâôéåà áàä êéà ñàåå),íäøáà èëàîòâ êééø èàä ©¨¨¨©

.äîçìî òâéã'çìöåî éã èøéôòâ èàä éæ ìééåå¨

ñàãéúøùòä éðà" ïâàæ èùéð ïøàè øéî ,åðéðéðòì òáìòæ ¨¨¨

,"íéãéá äùòðä äñðøôä úãåáò éãé ìò éðåãà úà
úéáä ìòá ïééî èëàîòâ êééø áàä êéàêéà ïòîòåå øàô) ¨©©

(èòáøà,èðòä òðééî èéî äåè êéà ñàåå èòáøà éã êøåã ©©¨

íòã èæéétù "êàô" øòã èùéð ïåà ,èðàä éã èùéð ìééåå©©

,æéétù ïééæ íäéà èáòâ øòèùøòáéåà øòã øàð ,ùèðòî¨

."åáåèá åìåë íìåòä úà ïæä"

éåæà,çð ééá äøãñ øòâéãøòéøô øòã ïéà øéî ïòðéôòâ ©

øòñàåå ñàã áéåà ïñéåå èìàååòâ èàä øò ïòåå æà©¨¨¨©

ãøò éã åö ïåà ,ãøò øòã óéåà øòâéøòãéð ïøàååòâ æéà¨

íòã è÷éùòâ øò èàä ,ïòðò÷éøèñéåà êéæ åö ïà èâðàô©¨¨

éã è÷éùòâ ìàî ééøã øò èàä êàðøòã ïåà ,"áøåò"¨¨¨

÷òã éã ïòîåðòâtàøà èàä ïééìà çð êéåà ïåà ,"äðåé"©¨©¨
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èùéð øò èàä ,íòìà íòã õàøè øòáà ,ïòðò÷éøè¨¨©¨

איהם פון צוגע 'גנב'עט  גנבים האבן  האטעל , א אין אונטערוועגנס געווען איז  ער  ווען קעניג. פאר'ן מתנה  א ַַַַָָאלס 

ערד. אויף פארטוישט עס האבן זיי און קעסטל, ַָָדאס

קעסטל דאס  דערלאנגט האט ער און ïאלאץ  קעניגליכן אין אנגעקומען איז  זו גם איש  נחום ווען ַַַָָשפעטער,

זיך  אליהו  האט מיר?". פון לאכן אידן "די געפרעגט: ער האט געעפענט, עס  האט  קעניג דער און קעניג, ַַָָָפאר'ן

אברהם פון ערד  די פון דאס איז  "אפשר  קעניג: פאר 'ן געזאגט  און המלוכה , שרי די פון איינער אלס ַַַָָפארשטעלט

קעניג  דער אז  גמרא, די דארט  דערציילט  שונא". דעם הרג'ענען וואס  פיילן, אין פארוואנדלט ווערט וואס  ַַַָָָאבינו,

האט דערנאך אייננעמען. געקענט  נישט דאן ביז האט ער  וואס מדינה  א איינגענומען ערד די מיט  סוף צום ַַָָָָָהאט

האט ער  און ברילאנטן , און דיאמאנטן -שטיינער טייערע  פון קעסטל א מיט  זו  גם איש  נחום באלוינט  קעניג ַַָדער

כבוד. גרויס מיט  ארויסבאגלייט ַַאיהם 

זעלבן  דעם  אין איינגעשטאנען ווייטער זו  גם איש  נחום  איז  צוריק, וועג אויפן אז ווייטער, גמרא די ַַדערציילט 

קעניג, פאר 'ן געברענגט האט  ער מתנה פארא וואס  געפרעגט איהם האבן האטעל  די פון מענטשן די ווען ַַַָָָָָהאטעל .

אז פארשטאנען זיי האבן קעניג". פאר 'ן געגעבן איך האב דא, פון גענומען האב  איך "וואס  געענטפערט , ער ַַַַָָָָָָהאט

אלס און קעניג, פאר'ן ערד די נעמען צו  כדי בנין גאנצן דעם צעווארפן זיי האבן  ערד , גוטע געווען איז ערד ַַָָזייער 

אויסגע 'הרג 'עט . אלע זיי מען האט  ַָָשטראף

האט מען אז געזעהן דאך האט ער האטעל ? זעלבן צום  צוריקגעפארן זו  גם  איש נחום איז  פארוואס שווער : ַַָָָָָָאיז 

האבן  זיי וואס  דעם צו  צוגאב  אין ברואים , נידעריגע  יענע  נאר דאס, נאר נישט און בא'גנב'עט , דארט ַָָָָָָָאיהם

פארוואס אזוי, אויב רח"ל , טויט  זיין צו דערפירט  אויך שיער זיי האבן זילבער , און גאלד זיינע אלע ַַַַָָָאוועקגעג'נב'עט 

אכסניא? זעלבע די צו צוריקגעגאנגען זו גם  איש  נחום ַאיז

עס אויב חבר  זיין פאר שאדן א זיין גורם נישט  קען מענטש א אז  געוואוסט , גוט  האט  זו גם  איש  נחום  ַַַַָָָנאר 

הימל , אין  אזוי געווארן נגזר נישט די איז  נישט אז  אויס , קומט השנה. ראש פון באשטימט  איז אלעס אז  און ַַַַַָ

מ 'האט ווי גוטן, צום  אויבערשטען דעם  פון  געווען איז  עס  נאר בא'גנב'עט, איהם האבן אכסניא די אויף ַָָָגנבים 

פריער האט ער וואו אכסניא זעלבע  די צו צוריקגעגאנגען זו גם איש נחום איז  דעם וועגן קלאר . געזעהן ַָָש ïעטער

זיין  געמיינט  האבן זיי כאטש  אז אכסניא, בעל  דעם פאר ווייזן צו כדי אמונה , אין נסיון  שווערן אזא ַַַַַָָגעהאט 

איינגעשטעלט האט  וואס  "גניבה " די דורך דייקא און הימל , פון גוטן צום ארויסגעקומען דעם  פון איז  ָָשלעכטס ,

ïאלאץ . קעניגליכן אין כבוד גרויס צו געווען זוכה ער  האט לעבן , ַַָזיין
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áéåà ,"åâéùäì øäîì åðîî øúåé åéøçà óåãøé åôøè
à éåå éåæà äñðøt ïééæ ïåô ïôéåìèðà èòåå ùèðòî øòã©©©

äñðøt ïééæ èòåå ,ì"çø èéåè ïåô èôéåìèðà ùèðòî©

åö íäéà ,èôéåì øò éåå øòìòðù êàð ïôéåìëàð íäéà¨¨

.øòìòðù ñàåå ïëééøâøòã¨
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èòåå úåìãúùä òâéøáéà òãòé øòáà ,úåìãúùä¨
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äðùä ùàøטו.

דערציילטיד. ווערט  זי"ע)עס  ממאכניווקע הרה "ק תולדות באמת", "לעבדך  בספר רבי (מובא הרה"ק רבי, מאכניווקער דער  ַַאז 

ער איז  תשכ "ד, בשבט  עשר חמשה ישראל  ארץ  קיין רוסלאנד  פון אנגעקומען איז זי"ע, העשיל  יהושע  ַָאברהם

אין  "אשל " האטעל  אינעם איינגעשטאנען  ער איז וואוינען, צו וואו דירה  א האבענדיג נישט  ל"ע. כל  בחוסר ַַָָגעווען

אביב . תל 

רבי  הרה "צ שוועסטער-קינד, זיין פון חתונה  די אין באטייליגט זיך רבי מאכניווקער דער  האט  ש ïעטער, וואך ַַַָָא

האט וועלכער ירושלים, פון זצ"ל  יוחנן רבי הרה"ק  רבי'ן, ראכמיסטריווקער דעם פון זוהן א זצ"ל , טווערסקי ַַָיהושע

חתונה, די אינמיטן המשתה. ימי שבעת גאנצע  די  פון משך  אין איהם ביי איינשטיין קומען צו איינגעלאדנט ַַאיהם

קרוב פאמיליע א רבי'ן מאכניווקער  צום  צוגעקומען געווארן איז  איז און החסידות, דרך  דעם פארלאזט  ליידער האט (וועלכער ַַַַָָָ

שווערמאדערן) ס'איז  וואו  ישראל , ארץ  קיין געקומען איז  רבי דער אז  שאד א ס'איז  אז  געזאגט, איהם  האט און  ַַַָָָָ

קיין  געפארן וואלט ער אויב - געזאגט יענער האט  - איהם פאר בעסער  פיל  געווען וואלט  עס ïרנסה ... האבן ַָָָָָָצו 

לאנד ". "געבענטשטע דאס פעהלן...אמעריקע, גארנישט  איהם וועט  אמעריקע, אין דארט , ַַַָָָ

בליק שארפן א מיט  יענעם אנגעקוקט רבי מאכניווקער דער האט  ווערטער, די געזעהן,הערנדיג איהם  האט עס (ווער  ַַַָָָ

אויגן) שארפע זיינע מסתמא הארץ :געדענקט הייליג זיין פון טיפענישן די פון אויסגעשריגן און , ַַ

ארבעטן... אליין מען דארף רוחניות, אויף אויבערשטער!... דער געבט גשמיות, אליין ??? דען  מען נעמט גשמיות, -ַַַַ

יארן  אז  רבי'ן, מאכניווקער  פון ווערטער פייערדיגע די געהערט  האבן וואס מענטשן סאך  א טאקע  דערציילן ַַַַַָָָעס

וואלט איך "אויב ïרנסה, וועגן מחשבה א געדאנק  אין זיי ביי אריין זיך גנב 'עט  עס  ווען מאל  יעדעס ַַַָָש ïעטער ,

רבי'ן, פונעם ווערטער  שארפע די אין באלד  זיך זיי  דערמאנען מער...", פארדינט  איך וואלט  אזוי, און אזוי ַַַַַָגעטוהן

אליין!"... נישט  זיך מען נעמט  "גשמיות אז געזאגט , האט ער  ַַָָָוואס

איוב יסורי געליטן האט  ער  וואו מלחמה , וועלט  צווייטע  די פון שמים בחסדי געראטעוועט זיך האט  וואס  איד ַַָָָא

זצ"ל , איש" "חזון מיט 'ן גערעדט  ער האט אמאל  מלחמה . די נאך אויך זיך צו  קומען  געקענט נישט האט ַָָָָרח"ל ,

געברענגט האט  אויבערשטער דער  פארוואס נישט פארשטייט  ער  אז זאגענדיג , מעלה , כל ïי תרעומות ַַַָָָאויסדריקענדיג

בעטענדיג  תוספות, א געוויזן  איהם  און גמרא, א געעפענט איש " "חזון דער האט פאלק . אידישן אויפ 'ן חורבן ַַַַָָאזא

און  תוספות, אין און גמרא די אין אריינגעקוקט האט  איד דער תוספות... פון כוונה  די זיין מסביר איהם זאל  ער ַַָָאז 

ווערטער . זיינע אויף אריינגעפרעגט אלץ  איהם האט איש " "חזון דער אבער גמרא, די  אויפקלערן ïַַָָָראבירט

איהם איש" "חזון  דער האט  תוספות, אין ïשט דעם נישט  ווייסט  ער  אז  געווען מודה  איד דער האט סוף, ַָָצום 

ָגעזאגט:

ווילסטו אזוי ווי איז  נישט , פארשטייסטו תוספות איין פון שורות עטליכע  אפילו  אז  דאך, זעהסט דו נו , -ַַַַָ

וועלט?!... די פירט ער  אזוי ווי ית"ש, באשעפער פונעם הנהגה  די ַַפארשטיין

ווי טו. מער זיין  משתדל  זיך  און ïרנסה, פאר ארבעטן בכלל  איך דארף  וואס אזוי, אויב זאגן, מענטש  דער ַַַַָָוועט 

האט אויבערשטער  דער  אז דעם, אויף  תירוץ  דער איז הימל , פון פארשריבן אלעס דאך  איז  סיי-ווי ַַַָָנויטיג,
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טעם, א נאך  מצוות. אלע ווי אזוי תורה, דער פון מצוה א איז  עס און ïרנסה, די פאר זיין צו  משתדל זיך ַַַַַַָבאפוילן

ווען  אמונה  שטארקע  זיין אויף  מענטש  פאר 'ן ïראבע  א ווי מער נישט  איז השתדלות פון ענין גאנצער דער ַַַַָווייל 

דעם פון געקומען איז  שפע די אז  באמת  גלייבט  ער  צו "השתדלות", זיין נאך  האנט  זיין אין אריין קומט  שפע  ַַַָדי

עס און דעם  אין שטארק  אזוי נישט גלייבט  ער  אדער וועלט, גאנצע  די ש ïייזט ער וואס  הוא ברוך  ַַַָָאויבערשטען

שפע . די געברענגט איהם  האט השתדלות זיין אז  איהם זיך ַַָדאכט 

הימל , פון נסיון א אונטער ער איז  ïראפעסאר , גרויסן דעם דורך געהיילט ווערט ïאציענט  א ווען זעלבע , ַַַָָָדאס 

"פאכמאנשאפט ", און "עקסïערטיז " זיין אדאנק  געהיילט, איהם  האט דאקטאר  דער  אז טראכט ער אויב זעהן ַַַַַַַָָָצו 

דערבארעמדיגער גרויסער  דער נאר מעדיצינען , די נישט אויך  און איהם , היילט דאקטאר דער נישט  אז  ווייסט ער ַַָָָָאדער

מעדיצינען  די  דורך אויסצוהיילן איהם  דאקטאר יענעם  געשיקט האט  ורחמן", נאמן רופא "מלך דער הימל, אין ָָָָפאטער

געגעבן. איהם האט  ער ָָוואס

נאכט און  טאג נאכגעיאגט ווערט ער  און ïקא איבער'ן חובות אין פארזינקען איז  מענטש  דער ווען אויך, ַַַָָָָאזוי

דערביי  פארדינט שיין האט  ער  וואס  געשעפט א אונטערגעקומען  איהם איז  ïלוצלינג און חובות , בעלי זיינע ַַָָפון

די  אז  זאגן וועט ער אויב זעהן צו הימל , פון אויך איהם  מען פראבירט חובות . זיינע באצאלן געקענט האט  ַַָָָָאון

אנערקענען  ער וועט אפשר  אדער בייגעשטאנען, איהם איז  געשעפט זיין אין געמאכט  האט  ער וואס ַַָָָהשתדלות

אויבערשטען. דעם פון געווען נאר  איז  דאס  ַָָאז 

בני  אין ישיבה ïאניעוועזשער  דער פון משגיח זצ"ל , לעווענשטיין יחזקאל  רבי גאון דער האט  ענין, דעם ָָאין

איד  א פון אמונה עיקר דער ווייל  מצרים, קיין געגאנגען איז ע "ה אבינו אברהם פארוואס  טעם א געזאגט ַַַַָָברק,

הזה ", החיל  את לי  עשה  ידי ועוצם "כוחי נישט  טראכט  ער  און  נסיון, א שטייט-ביי  ער ווי  לויט  גערעכנט ַַווערט

אויבערשטען. דעם פון איז  אלעס  אז ווייסט ער ַַָנאר

ז מיט  געגלייבט  און געוואוסט  האט ע"ה אבינו  אברהם זצ "ל, לעווענשטיין יחזקאל רבי און זאגט  אמונה גרויסע יין ָָ

נישט דאס האט  געקומען , אהין איז אברהם  ווען ישראל  ארץ  אין  הונגער א געהערשט  האט  עס  כאטש אז  ַַַָָָָבטחון ,

באדערפענישן  אנדערע  אלע און ש ïייז  זיין צושטעלן איהם דאך וועט אויבערשטער דער  ווייל  ïערזענליך, איהם  ַַַָָאנגערירט 

און  נסיון א האבן נישט  דאך איך וועל  אזוי, אויב זיך, ביי געטראכט האט  אברהם נאר  צייט, שווערע  אזא אין ַַַַַָָָָאויך 

זיין  און באשעפער  גרויסן פונעם  מציאות  דאס  קלאר זעהן דאך וועל  איך ווייל  אמונה, פון ענין  דעם  אין ַָָָ"עבודה "

דארט און פרנסה, פון שפע א דא איז  דארט וואס  מצרים, קיין גיין איך  וועל  דעריבער וועלט. די פירט ער ווי ַָָָָהנהגה 

סיבה געוויסע  א אז  אויגן מיינע  אין אויס  זעהט עס  ווען אויך  אז  אמונה, די הארצן אין אריינבאקן קענען איך ַַַַוועל

באפעל . אויבערשטען'ס דעם  אויף  נאר אליין, זיך פון שפע  די נישט  קומט  ïרנסה, די געברענגט  מיר  ַַָָהאט 

זי"ע ברעזשאנער  פייבוש רבי הרה"ק  פון אמת", "שפת ספה "ק אין שטייט  נח)אזוי הייליגן (פ' פון נאמען אין , ַַָ

דער האט  אזוי  ווייל פייער פארלעשט וואסער  אז  גלייבט  וואס מענטש דער  אז  זי"ע, סטרעליסק  פון ַַַַַָָ"שרף "

גלייבן  דארף ער נאר בשלימות, אמונה  נישט נאך דאס הייסט  וועלט, דער פון טבע  די אין באשאפן ַַַָָָאויבערשטער

וואסער דאס  אז באפעלן אמאל  נאך  אויבערשטער דער טוט  פייער, מיט  זיך באגעגנט  וואסער  ווען מאל  יעדעס ַַַַַַַָָָָאז 

וואסער . איז עס כאטש  פייער, דעם פארלעשן געקענט  נישט  עס וואלט  דעם, אן פייער ... דעם  אויסלעשן ַַָָָָזאל 

זי"ע  איש" "חזון דער  שרייבט ווערטער לה )ענדליכע איש", חזון דער("אגרות - תמידי" "רצון דער איז  טבע די ַאז 

הוא. ברוך  אויבערשטען דעם פון - ווילן  אייביגער

טבע? די פון אנדערש נס דער  איז  וואס מיט לכאורה פרעגן , נישט זאל  מענטש  דער אז  איז , דערפון כוונה  ַַָָדי

באפוילן  טאקע אויבערשטער  דער האט  באמת נאר אויבערשטען. דעם  פון באפעל  אויפ 'ן געטוהן דאך ווערן ַַַָָָביידע 

אז געוואלט  האט  אויבערשטער דער וואס זאך א גערופן ווערט "נס" נאר פארקומען, זאלן זיי  אז  זאכן  ביידע ַַַַַָָָָָאויף

ïעולה די משא"כ  אזוי, און אזוי ïאסירן זאל  "איינמאל " זיך בלויז ציען וואס  זאכן שטענדיגע  די  איז  "טבע " פון ַַַַָָָ

ïאסירן. זאל  אזוי אז  אויבערשטער דער "וויל " מינוט  יעדע  וואס ַַַָָאייביג ,




