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געווען א. באקאנט  ווי איז , לובלין ", חכמי "ישיבת פון גרינדער און רב לובלינער  זצ"ל , ש ïירא מאיר רבי גאון ַַָדער 

קאנדידאטור זיין אריינגעבן ביים געהאלטן האט ער ווען וואלן, די פאר ïארלאמענט. "סיים " ïוילישן אין מיטגליד ַַַַַַַַַָא

קאנדידירן  זאל  ער צו טשארטקוב, פון זי"ע ישראל  רבי הרה "ק רבי'ן, זיין פרעגן געשיקט ער האט  ïארלאמענט, ַַַָָָצום

הלשון: בזה  שרייבט  ער וואו בריוו, א געענטפערט איהם רבי טשארטקובער דער האט  "סיים". ַָָצום 

ענטפערן  דא אייך  וועל איך און בריוו, אייער באקומען האב  "איך – ועצתי". דעתי בזה  ואשיבנו הגיעני, ַָָ"מכתבו

געווארן, באשאפן איר אויף  איז ער וואס  וועלט, דער אויף  מענטש דעם פון  אויפגאבע  די עצה. מיין און מיינונג, ַַַָָמיין

וואס כשרונות און מעלות די  אין דערקענען מענטש  דער קען איהם , פון  פארלאנגט  אויבערשטער דער וואס ַַָָאון

דערמיט". באשיינט איהם  האט וועלט , גאנצער  דער פון באשעפער ַַַָדער 

און  התלמוד, ים  דעם אין שווימען צו פארשטאנד, שארפן א מיט באשאנקען אייך האט אויבערשטער ַַַַַָָ"דער

דברי  זאגן צו כח, גרעסערן נאך א מיט געווארן געבענטשט זענט איר און בריליאנטן. טייערע דארט פון ַַָָָָשעïן

חיים . מים באר קוואל  פונעם  אהנצוטרינקען זיי און אייך, פון תורה דברי  הערן קומען  וואס  מענטשן די פאר ַַָָתורה

שטעלע די  אהננעמען וועט  איר אויב און יונגעלייט. טיייערע  המדרש בית דיין פון ארויסגעקומען שוין זענען עס  ַָאון

ארבייט". הייליגע די פון שטערן דיר עס  וועט פאלק. פון ïארלאמענט ַַַָצום

פאר'ן  אויפטואונגען  גוטע  און ברכה א דארטן, פון אויך ברענגען קענען איר  וועט זייט, צווייטע די פון ַַָָ"אבער

השתדלות שום קיין טוהן נישט זאלט  אליין איר פאלגענד: ווי עצה מיין איז דעריבער  צוםכלל . ווערן צו  (דערוויילט ַָָ

ïארלאמענט ) אהננעמען ïוילישן זאלט  איר  אז בעהטן אייך וועט  כלל -טוהער און ישראל  גדולי  פון קאמיטע די אויב אבער . ַַַָָָָ

מאכן  וועלן זיי און אויפגאבע , אירדי  זאלט דאן פארזיכערט , זיין זאל  אויסוואל  אייער אז וואלן, די  פון סדר דעם  ַַַַַַַָָ

עכ "ל . בקשה", זייער אïזאגן  ָָנישט 
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סאנוק  שטאט  דער  אין ברבנות געווען משמש נאך  האט  רב, לובלינער  דער ïיעטריקוב,ווען קיין אריבער איז  ער (איידער ַָָָָ

לובלין) אין  רב אלס אויפגענומען געווארן שïעטער איז ער וואו ישראלפון רבי הרה "ק רבי'ן זיין ביי געווען אמאהל  ער איז  ַַָָ

בראשית. שבת אויף זצ"ל  ָטשארטקוב'ער

געדאווענט רבי 'ס, ריזשינער אלע  ווי האט , וועלכער  - רבי טשארטקוב'ער דער  האט לייענען, נאכ 'ן אינדערפרי, ַַָָָָשבת

שליח אלס שïירא, מאיר רבי  רב, סאנוקער דעם געווען מכבד און טיר, די געעפענט  - צימער באזונדערן א ַַַָאין

עמוד. פאר'ן מוסף דאווענען און מרחשון, חודש בענטשן צו דער ציבור, אז זאך , זעלטענע א געווען  דאס איז טשארטקוב , (אין ַַַַַָָ

עמוד) פאר'ן דאווענען צו איינעם זיין מכבד זאל אליין .רבי ַַַָ

פאר'ן  שבת" "גוט  זאגן צו כדי עולם, מיט'ן אדורכגעגאנגען איז ש ïירא מאיר רבי גאון דער ווען דאווענען, ַַַַָָנאכ 'ן

ש ïירא  מאיר רבי און רב, לובלינער  פון דאווענען דאס  אויסגעלויבט שטארק רבי  דער האט רבי'ן, ַַָָָטשארטקוב'ער

געווען...". מגלה דא מיר עס  האט רבי דער ביז  דאווענען, כ 'קען אז  געוואוסט נישט אויך  האב "איך  געזאגט, ַַָָָָָהאט

פארברענגט האבן זיי און קידוש, אויף קומען צו שïירא מאיר  רבי איינגעלאדנט  רבי  טשאטקוב'ער דער האט  ַַַָָָדאן

גרויס פון  געלויכטן  ïנים  זיין האט צימער , רבינ'ס פון ארויסגעקומען איז ש ïירא מאיר רבי ווען צייט . לענגערע ַַָא

ביים פאסירט האט  עס  וואס  אנוועזענדע , די פאר דערציילט  שïירא מאיר  רבי  האט סעודות, שלש  ביי ַַָָָָפרייד.

צום אהנגערופן זיך מאיר  רבי האט דאווענען, מאיר 'ס רבי אויסגעלויבט אמאהל  נאך האט רבי דער  ווען ַַָָָָָקידוש:

רבי'ן:

קביעות'דיגן  א אויף  ציבור  שליח  א ווערן איך זאל  אפשר איז גרויס , אזוי  באמת איז  התפלה כח מיין אויב רבי, -ַַַָ

געווען  זענען תפלה פון טויערן אלע וואס זי"ע, קאריצער פנחס 'ל  רבי הרה "ק  פון אייניקל  אן דאך  בין איך ַַָָָאופן?

איהם? פאר ַָאפען

טשארטקובער דער האט  שטילשוווייגן, מינוט עטלעכע  נאך און "ערנסט", געווארן רבי טשארטקובער דער ָָָָָאיז 

מא  רבי צו געזאגט  יר:רבי ָ

אין  האניïאלי, פון זי"ע זושא ר ' רבי'ן ביים  ïאסירט האט וואס מעשה א דערציילן אייך כ'וועל  רב! סאנוקער -ַַָָָָ

איז און זשאלקאווע , שטאט דער  אין אנגעקומען ער איז  איינמאהל ליידן. "גלות" געגאנגען  איז ער  ווען צייט ַָָָָָדער

אהנגעפיהרט דארט  האט וועלכער  זצ"ל , יוזפא רבי גאון דער פארגעלערנט  האט עס  וואס  שיעור  א צו  ַַַָָָָָָאריינגעגאנגען 

גאנצע די און יוזפא, רבי פון שיעור דעם אויסצוהערן צוגעזעצט  זיך  האט  זושא ר ' רבי דער  ישיבה . גרויסע א ַַָמיט

ז "ל . יוזפא רבי ישיבה, ראש  דעם  פון אויג אן אראפגענומען נישט ער האט ַַָָצייט ,

כח יישר א געזאגט  איהם האט ער  און יוזפא, רבי גאון צום  צוגעגאנגען זושא ר ' רבי דער איז שיעור, ַַָָָנאכ 'ן

איז ער און שיעורים, שיינע  גיט  יוזפא רבי אז געהערט  לאנג שוין האט  ער אז  צוגעבנדיג, שיעור, הערליכן ַַַַָפאר'ן

געווען  טאקע  ס 'איז אז  ער זעהט שיעור, דעם  הערן נאכ'ן  יעצט, און הערן, איהם  פונדערווייטנס  געקומען ַַַָטאקע 

ווייט ... אזוי פון קומען צו ַכדאי

זושא: ר' רבי'ן צום געזאגט יוזפא רבי ָָהאט 

פארשטענדליך  מיר איז  געהאט, הנאה האט איר  און שיעור גוטן א מיר  פון געהערט כאטש האט איר, מילא -ַַַָָָ

נושא-חן  אזוי איר זענט פארוואס  וויסן, צו  מיר נייגערט  עס  אבער  אויגן , אייערע  אין געווען נושא-חן  האב איך ַַַָָָאז 

נישט אפילו  כ'ווייס און תורה , דברי ווארט א אייך  פון געהערט נישט קיינמאהל  דאך האב איך אויגן... מיינע ַַָָָָאין

זענט ... איר  ווער

יוזפא: רבי ישיבה ראש  צום געזאגט עניוות, גרויסע זיין מיט  זושא, ר ' רבי דער ָָהאט 

לערנען... נישט דאך קען  איך ישיבה, ראש  ביים  זיין נושא-חן דען איך קען וואס מיט  נו , -ָָ

געענטפערט: יוזפא רבי ָהאט

אין  טראגט איר אז ש ïיר  איך ווייל  קדושה , און חכמה  קיין נישט  אינגאנצן האט איר אז מעגליך נישט  ס 'איז -ַַַָָ

חן... סאך א אייך שענקט  וואס  סגולה , טייערע א ַַַָזיך

געענטפערט: זושא ר' רבי דער ָהאט

דאווענען! נאר  קען זושא, -ַָ

געפרעגט: יוזפא רבי ָהאט

דאווענען? נישט דען קען איד  וועלכער נו , -ַ
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געזאגט . ווייטער  זושא ר' רבי דער האט  - באשעפער פאר'ן מ 'דאווענט אזוי ווי אבער ווייס  איך -ַַַַָָָ

יוזפא: רבי ָזאגט

דאווענען? פון סודות די אויסלערנען מיך איר  ווילט אפשר נו, -ַ

דער וואו  צימער, באזונדערן א אין יוזפא'ן רבי אריינגענומען האט  און איינגעשטימט , האט זושא ר' רבי ַַַָָדער

אויסגערופן  התïעלות, גרויס  פון האט , ער ביז  דאווענען, פון סודות אלע  יוזפא'ן רבי מיט  געלערנט  האט זושא ר ' ַַָָרבי

זושא: ר' רבי'ן צום

אייך, פון לערנען צו כדי נאכגיין אייך  כ 'וועל  און ישיבה, אין שיעורים מיינע איבערלאזן איך וועל  אזוי, אויב -ַָָ

כנסת  אנשי די ווי אזוי באשעפער, פאר'ן זיין צו דארף  עס  ווי לעבן אין איינמאהל  כאטש דאווענען  צו אזוי ַַַַַַָָווי

געדאוונט ... האבן ַָהגדולה 

שטימע : רואיגער א מיט געזאגט, איהם זושא ר' רבי דער ַָהאט

זאגן חז "ל  די נא.)- מענטש(ברכות איין ווי אזוי ïונקט  שוות", דעותיהם  אין כך שוות, פרצופיהן שאין "כשם ַָ

דער אויף  דא נישט ס'זענען חבר. זיין פון מיינונג אנדערע  אן אויך ער האט אזוי חבר, זיין ווי אויס נישט  ַַַָָזעהט

שטעלונגען. און מיינונגען זעלבע די גענוי האבן זיי  וואס  אדער אייניג, אויס  זעהען וואס מענטשן  צוויי ָָָָוועלט 

מויל , א נאז , א אויגן, אויסזעהן, איין  האבן זיי פון אלע וואס וועלט, דער אויף מענטשן מיליאנען דא ַַַָָָָָס 'זיינען

געשטאלט . אנדער אן איינער  יעדער האט  אלעם, דעם  מיט  ַַַַָָאבער

דרויסנדיגע די אויב דאך, מה  - יוזפא. רבי גאון צום ווייטער  זושא ר' רבי דער זאגט  - וחומר  קל  א דאך איז -ַָָָ

תכונות  און געדאנקען ïנימיות'דיגע  די זענען אנדערש ווי אנדערן, פון איינעם  ביי אנדערש אזוי איז ַַַַַַגעשטאלט

אלע ביי גלייך געווען וואלט  נשמה דער פון שיינקייט רוחניות'דיגע די אויב אנדערן. צום איינעם  פון ַַָהנפש,

נישט ס'איז  ווען מענטשן, מיליאנען פיהל  אזוי באשאפן אויבערשטער  דער האט  צוועק וועלכן פאר ַַַַַָָבאשעפענישן,

אראïגעשיקט ווערט מענטש איינצעלנער  יעדער אז  איז , דערפון סוד דער נאר  אונטערשייד ? קיין זיי צווישן ַַָָָדא

האט דערפאר הימל . פון איהם  פאר באשטימט  מ'האט וואס  תפקיד  סïעציעלן  א ערפילן צו וועלט, דער ַַַַָָָאויף

ער דארף דאס און געבענטשט, איהם  האט  אויבערשטער דער  וועלכן  מיט כשרון, באזונדערן א מענטש ַַַָָיעדער 

לעבן. און תפקיד און יעוד זיין פאר ַאויסנוצן

געזא  חז "ל די האבן דערפאר און פון - ענין דער ווייל חפץ ", שלבו "במקום לערנען זאל  מענטש דער אז גט, ַַָָָ

אז ראיה א איז  דערצו, נאכגעצויגן ווערט הארץ  זיין און דערצו, צוגע ïאסט  איז  כשרון מענטשן'ס  דעם וואס  ַַַַָָתורה

איהם . פון באשעפער דער  פארלאנגט דאס  און וועלט , דער אויף  תכלית און ציהל  זיין איז  ַַַָָדאס 

יוזפא: רבי גאון צום  אויסגעפיהרט האט  זושא ר ' רבי דער ָאון

תלמידים, פאר שיעורים  טיפע פארלערנען מרביץ-תורה, א זיין צו "כשרון" גרויסן א האט יוזפא, רבי איהר, -ַַַָָ

דאווענען... וועל  איך  און שיעורים, שיינע  זאגן צו צוועק, דעם פאר  הימל  פון געווארן  באשטימט  זענט איר ַַַָָאון

אויסגעפיהרט: ז "ל רב לובלינער  דער האט סיïור, דעם דערציילן ענדיגן ָביים

צוגעלייגט: ער האט  מעשה , די דערציילט  מיר  האט רבי טשארטקובער דער ווען -ָָָ

שליח א נישט  - שמים  יראת און תורה צו תלמידים  ערציהען ישיבה ', 'תופס א זיין  זאלט  רב, לובלינער  איר, -ַַָ

איך !... וועל  דאווענען, ועוד)ציבור ... רנז-רס, ע' זצ "ל, שפירא הגר"מ  תולדות המאיר ", "האור  ספר אין .(געברענגט ַ

חז"ל די זאגן זייט , איין פון חז "ל . די פון ווערטער די אין לכאורה  סתירה א פארענטפערן מען קען דעם (ב"ב לויט  ַַָ

וויילכא.) וועלט, די  אויף חכמה און תורה  פארמערט חכמים, תלמידי צווישן קנאה  די חכמה", תרבה  סופרים ַ"קנאת

זייט, צווייטע די פון לערנען. אין מער און מער שטייגן וועלן צו אנדערן, אויפ'ן  איינער זיך פארקוקט דעם ַַדורך

חז "ל  די א)דערציילן טז, ער(אדר "נ אז  חבר זיין פאר  פארגינען נישט האט וואס  איינער געווען איז  עס  אז  מעשה, ַַַַַָָא

"קנאת  אז  דעם  פון דאך  מיר  זעהען רח"ל . צייט די פאר וועלט  דער פון אוועק  איז  ער און איהם, פון בעסער ַַַָלערנט 

חכם תלמיד יענעם פון  טעג די פארקערצערט  ליידער האט עס אדרבה  נאר  חכמה, מער נישט ברענגט  ?סופרים " ַָָ

אויב - קנאה? האבן צו גוט  יא איז  ווען מדה. שרעקליכע א טאקע קנאה, סתם איז  באמת, אז  תירוץ , דער  ַַַָָאיז 

געבענטשט איז  ער ווי לויט  תפקיד זיין ערפילט  ער  כשרונות, זיינע  אויס  נוצט "יענער זיך, ביי טראכט מענטש ַדער

פון  געגעבן מיר מ'האט וויפיל  כוחות, און כשרונות מיינע אויסנוצן וועל איך טוהן. אזוי אויך וועל  איך ַָָגעווארן.

חכמה . טאקע  פארמערט  קנאה , סארט אזא ַַַַָהימל '.
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ïòâðàâòâôéåøà æéà øò ïòåå ïåà ,ìå÷ ïééù à©©©

êéæ íéìâø éìåò òìà ïòðòæ ,íéìùåøé ïéé÷ áåè íåé©

æéà ìäàîðééà .òîéèù ïééæ ïøòä åö ïòîå÷òâðòîàæåö©¨
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ì"çø èìòåå øòã ïåô ïòâðàâòâב. ©

èøäéôèàä ñàåå ¯ "?åì íøâ éî" :ùøãî øòã ñéåà¨¨

ïåô ïééâ÷òååà ìàæ àééç æà åöøòã èâðòøáòâ©¨©
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ïåàùèðòî éã ñàåå ïåøùë òãòéà òâåðá æéà ñàã¨©¨

,ãé÷ôú ïìòéöòtñ à èàä ãéçé øòãòé ìééåå ,èàä¨¨©

,èìòåå øòã óéåà ïòîå÷òâtàøà æéà øò ïëìòåå øàô©©¨

à ïäåè åö äéèð òìòéöòtñ à èøäétù øò áéåà ïåà©©

øòãà ,íéãñç úåìéîâ ïåà ä÷ãö øòãà ,äåöî òñéååòâ¨¨

ïîéñ à æéà ,ïòðøòì íåö íéà èäéö ñò æà èøäétù øò©©

.èìòåå øòã óéåà ãé÷ôú¯ètéåä ïééæ æéà ñàã æà©¨

èéîì"öæ á"éöð øòã èùèééè íòãøáãîá ,"øáã ÷îòä")

(èì ,åèì"æç éã ïéà ïòðéôòâ øéî ñàåå(:èé÷ úáù) ¨

èàä øòðééà .èáéåìòâ ñðééìà êéæ ïáàä íéàøåîà éã æà©¨©¨

ñò ."úáùá úåãåòñ ùìù úéîéé÷ã éì éúéú" :èâàæòâ¨

øéî èîå÷(øëù)äåöî éã ïòååòâ íéé÷î áàä êéà ìééåå¨

:èâàæòâ èàä äãåäé áø .úáù ïéà úåãåòñ ééøã ïñò ïåô¨¨

øéî èîå÷ ñò ,"äìôú ïåéò úéîéé÷ã éì éúéú"(øëù)

.åå.à.à ,äðååëá èðòååàãòâ áàä êéà ìééåå¨©

êéåàèàä óñåé áø æà ,àøîâ éã èøàã èâðòøá¨©¨

éàîá êåáà" ,äáøã äéøá óñåé áø èâòøôòâ

איהם האט ער און הימל , אין הויעך פליהט אדלער א ווי געזעהן האט  אקס  אן משל , א ברענגען ספרים ַַַָָָָדי

נארישער דער  האט  וואס  הימל ... אויפ 'ן פליהען געוואלט אויך האט  ער ווייל דערמיט , געווען מקנא שטארק  ַַָָָָזייער 

ווינט . שטורעם א אהנקומען  זאל  עס געווארט און הויז, א פון דאך  אויפ 'ן ארויפגעגאנגען איז ער  געטוהן? ַַַַַַָָָאקס

ווינט ... מיט'ן "פליהען" אהנגעהויבן האט און דאך, פון ארויס אקס  דער  איז  געקומען, איז  ווינט דער (טראכטנדיג ,ווען ַַַָָָ

אדלער...) דער ווי  אנדערש  נישט דאך איז ער ווייל כוחות, אייגענע זיינע מיט  פליהען  שוין ער וועט  דערנאך דעראז אז ïשוט דאך איז  . ַַַָָָ

קערïער . צעשמעטערטן א מיט גע 'ïגר 'טער, א ערד  דער אויף געפאלן איז  ַַַָאקס 

זיינע פון כח דעם  נוצט אדלער דער  ווי ïונקט  אז אדלער, פונעם זיך לערנט ער אקס? קלוגער א טוט  ַַָָָָוואס

פליהען)פליגל  צו(צו  באשאנקען, אים  האט אויבערשטער  דער וועלכע מיט הערנער  די נוצן אקס, דער  ער , וועט ,ַָָָ

איהם ... קעגן אויף שטייען וואס אלע  ַָשטויסן

חבר . זיין פון  מעלות  די האבן  וויל  איינער  יעדער און חבר, זיין מקנא איז  מענטש  דער  ווען איז  זעלבע ָָדאס 

אז געמיינט  האט ער ווייל  טויטער א געבליבן איז וואס  אקס  נארישער  יענער  ווי ערד, דער  אויף  ער פאלט ַַַַַָָָדאן

גוטן, צום כשרונות אונזערע  נוצן צו אנדערן פון איינער  זיך לערנען מיר  אויב אבער אדלער . דעם  נאכטוהן קען ַָָָער

מעגליכקייטן. זיינע  אין איז  וואס  מדריגה העכסטע  די דערגרייכן מענטש  יעדער ָקען 

נביאב. אין דערמאנט ווערט  וואס  היזרעאלי נבות דער  פון מעשה די איז  כא)דאס  געוואלט(מ"א האט אחאב אז  , ַָָָָ

וויינגאר זיין געקומען אïקויפן אהיים אחאב איז  פארקויפן. געוואלט נישט איהם  עס האט נבות אבער טן, ַַָָָָָ

זקנים, די צו בריוו א געשריבן באלד זי האט  געזעהן, דאס  האט  איזבל  ווייב זיין ווען טרויעריג. און ַַָָָאויפגערעגט

"געבענטשט" האט  נבות אז  זאגן עדות זאלן  בליעל אנשי צוויי נהור)אז  סגי  קעניג,(בלשון דעם און אויבערשטען דעם ַַָָָ

הימל פון אז  מדרש , דערמאנטן אויבן דעם פון כוונה די איז  דאס  רח "ל. טויט  צום פארשטיינערט איהם  מ 'האט  ַַָָאון

דעם געווען מכבד נישט האט  ער וויבאלד רשעים , די פון  עדות די דורך שטארבן זאל  נבות אז געווארן נגזר ַַַָָָאיז 

קול . זיין מיט  אויבערשטען
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,ñðééìà äøåú ïéà 'éôà .íéîù íùì úååöî éã ïäåè òìà©©

ïòðéôòâ øéî .ïòðøòì ïéà íéëøã òðòãéùøàô àã ïòðòæ¨©

ïèéäòâ øòî ïòååòâ æéà øòðééà æà ,ì"æç éã ïéà êéåà©

úåöî íåé÷ ïéà ¯ øòèééååö à ïåà ,úáù úåëìä ïéà©

.åå.à.à ,úéöéö

èòååæéà ãåîéìä êøã øòëìòåå :ïâòøô ùèðòî øòã
êéà ìàæ äåöî òëìòåå øòãà ,øòâéèëéø øòã¨¨

:êìîä äîìù èâàæ íòã óéåà ?ïééæ íéé÷î ùøòãðò¨

,õøàä ïééã èäéö ñò ñàåå ñàã ,"êáì éëøãá êìäå"¨¨©

"ìæî" ïééã ìééåå íòã øàô æéà ñàã æà øäàì÷ æéà¨©¨©

èåâ ñàã æéà ,ùôðä úåçåë òðééã èéåì æà ,ïééà èäòæ©¨

.øéã øàô òèñâéèëéø éã ïåà©

ñò"øñåî èáù" íòðåô øòèøòåå éã ï÷å÷åöëàð éãë æéà
(âé úåà ,à"ô),ãåîéìä êøã íòã ïâòåå èáééøù øò éåå

ïéà .ùôðä úðåëú ïééæ èéåì øòðééà øòãòé ïééæ ìàæ ñò

èñìàæ åã ñàåå êàæ à øòáéà øéã áéâ êéà" :ïöøå÷©©¨¨

ñò ïåà ,ïáòì ïòâðòøá øéã èòåå ñò ïåà ,ïôéåìëàð ñò¨

ètéåä ïééã .æãìàä ïééã øàô ãðàá à éåå ïééæ èòåå©©©©

ïééã ñàåå ãåîéì àæà ïéà ïééæ âéãðòèù ìàæ ïòðøòì¨©©¨

åö èñåìâ õøàä ïééã áéåà .åöøòã øòî èñåìâ õøàä©©

ïééã áéåà ïåà .àøîâ ïòðøòì åèñìàæ ,àøîâ ïòðøòì¨

åèñìàæ ,ùåøã ïåô íéøôñ ïòðøòì åö øòî èñåìâ õøàä©¨

ïòðøòì åö øòî øéã èñåìâ ñò áéåà ïåà ùåøã ïòðøòì
ïééã áéåà ïåà .æîøä éøôñ ïòðøòì åèñìàæ ,æîøä éøôñ¨

.äìá÷ ïòðøòì åèñìàæ ,äìá÷ åö øòî èñåìâ õøàä©¨

÷åñt ïéà æîåøî æéà ñàã ïåà(á ,à íéìäú)íà éë" ¨

êàæ à ïéà êéæ èòãðòåå äøåú éã ."åöôç 'ä úøåúá©©

."åöøòã èñåìâ ùèðòî ïåô õøàä ñàã ñàåå¨¨©

øòãíòðåô øòèøòåå éã èøàã èâðòøá "øñåî èáù"¨

ì"æéøà(â"ô ,íéìåâìâä øôñ)èäòæ'î ñàåå ñàã æà ,©¨¨

÷ìç íòã ïòðøòì åö øòî ïèñéìâ ïùèðòî òñéååòâ æà©
êéæ ïâéèôòùàá ïùèðòî ìééè ïåà ,äøåú ïåô èùtä©

øòãà ,æîø ïéà øòãà ,ùåøã éøôñ ãåîéì èéî øòî¨¨

úîàä êøã íòã ïéà øòãà ,úåàéøèîéâ(äìá÷)æéà , ¨

áéìåö ÷òååö øòã æéà ñàã ìééåå øàôøòã õìà ñàã¨©©¨

èìòåå øòã óéåà ïòîå÷òâtàøà æéà ùèðòî øòã ïëìòåå©¨

ïòååòâ íéìùî ïéåù èàä øò ìééåå ,ìåâìâ ïâéèöòé ïééæ ïéà¨

à ïéà ,äøåú ïåô íé÷ìç òøòãðà éã ïéà ùôð ïééæ©©

÷åñòé ìåâìâ ìëáù åì êøåö ïéà" .ìåâìâ ïâéãøòäéøô
ïéà ïééæ ÷ñåò ,ìåâìâ ïãòé ïéà èùéð óøàã øò ,"íìåëá©

.ì"æéøàä ã"ëò ,äøåú ïåô íé÷ìç òìà©

èøäéôèùéð èñìàæ åã ïåà" :"øñåî èáù" øòã ñéåà¨

ïòðòæ ïùèðòî òñéååòâ ñàåå íòã óéåà ï÷å÷¨

ïééæ åö ÷ñåò èñåìâòâ øòî èñàä åã ñàåå íòã ïâò÷¨¨

øéã ïìòåå ééæ ,ùåøã øòãà ,èùt ïéà øòãà ,àøîâ ïéà¨¨

åö ïøäàé òðééã òìà åèñâðòøáøàô ñàååøàô ,ïâàæ¨©¨©©¨

ïà ïéà èùéð ïåà ,äøåú ïéà ïéðò ïñéååòâ à ïòðøòì©©

ñàåå íòã øàô ìééåå æéà úîà éã øòáà ,ïéðò ïøòãðà©©¨

óéåà ïòîå÷òâ åèæéá íòã óéåà ,ïòðøòì åö èñåìâ åã
"èìòåå øòãג.

ווי ג. אדער תורה , אין חלק  זיין ס 'איז וואס באשליסן אליין נישט קען מענטש  דער אז  געדענקען, אבער ַַַַָָָמ 'דארף

דאך  איז עס  ווייל  דרך, מורה אייגענעם  מיט'ן  אדורכרעדן זיך דארף מען הלימוד. דרך  זיין אויסצושטעלן ַַַָאזוי

אמת  דער און וועג, דעם אויפ 'ן דווקא לערנען צו  ציהט  הארץ  זיין אז  דאכטן זיך זאל מענטש  פאר 'ן אז ַַַַַָמעגליך



במדבר פרשת - קוואל פרשה דער  å

øòãèáééøù "úåááìä úåáåç"(â"ô ,ïåçèáä øòù)òëéìðò
èëåæ ùèðòî øòã ïòåå æà ,äñðøt éáâì øòèøòåå©

ñàã æéà ñò ñàåå ïèëàøèðééøà èåâ øò ìàæ ,äñðøt à©¨©©¨¨

ìééåå ,äîùð ïåà óåâ ïééæ èéåì ,íäéà øàô òèñâéñàt©©

øòèùøòáéåà øòã æà æééååàá øòèñòá øòã æéà ñàã¨©©

êàô íòã ïåô äñðøt ïééæ ïòäéö ìàæ øò ìéååד. ¨©

ער זוכט דעם וועגן מענטש, דעם  פאר  שווער איז עס וויבאלד פוילקייט, צוליב עס  קומט  מאהל סאך א אז ַַַַַָאיז ,

וועגן. לייכטערע זיך 

זצ"ל גאון  ווילנער  דער ווי הנפש, תכונת זייער לויט קינדער די  ערציהען צו וויכטיג איז  הבנים , חינוך ביי אויך 

ïסוק דעם ו)טייטשט כב, דאס(משלי  ערציהען זאלסט דו ממנה", יסור לא יזקין כי גם  דרכו , פי על  לנער ָָ"חנוך

דער שרייבט  איר . פון אוועק -קערן נישט זיך ער זאל  ווערן, עלטער וועט ער  ווען אויך אז  כדי וועג , זיין  לויט ַַָקינד

צו קינד דיין ערציהען זאלסטו טבע, זיין און מזל  זיין לויט מצוות", לעשות תחנכהו כן וטבעו , מזלו "דרך ָגר "א:

עתה מזלו על תעבירהו  כאשר "אבל  ווערן. עלטער וועט ער ווען אויך  טוהן עס ער  וועט דאן  און מצוות, די ַטוהן 

איהם וועסט דו אויב אבער  אותך", מיראתו לך אויסהערן ישמע  טאקע דיך ער וועט מזל , זיין קעגן  טוהן צו  צווינגען ַָ

יונג)יעצט איז ער אבער(ווען מזה ", יסור  צוארו, מעל  עולך  יוסר  בעת כך, אחר "אבל  דיר. פון מורא האט  ער  ווייל ,ָָ

לשבור לו אפשר  אי "כי דערפון, אïקערן זיך ער וועט  האלדז, זיין פון אïטוהן זיך וועט יאך  דיין ווען ַָָָש ïעטער ,

מזל . זיין צוברעכן צו איהם פאר אוממעגליך  ס 'איז ווייל  ַמזלו",

גמרא די  פון דערצו  ראיה  א ברענגט  גאון קנו .)דער ווען (שבת צייט די אין געבוירן ווערט וואס מענטש א אז  ַַַָ

אז גמרא, די זאגט רח"ל . פארגיסער בלוט א זיין וועט "מאדים", אהנגערופן ווערט וואס שטערן דער הערשט  ַַַָָָעס

מענטשן  פון בלוט ארויס  נעמט  וואס  איינער  זיין וועט ער אז  מען מיינט דם")דאס "מקיז וואס(א רויבער א אדער , ַַַַָָָָ

מוהל א אדער שוחט , א רח"ל , מענטשן אנדערע)הרג'עט  פון בלוט ארויס נעמען מענטשן אלע די  דארט,(וואס  רבה זאגט . ַַַַַָָָָ

נישט איך בין פונדעסטוועגן , אבער  "מאדים", מזל  פון צייט די אין געווארן געבוירן בין איך  הואי", במאדים  ָָ"אנא

רבי דער  וקטיל ", עניש נמי "מר אביי: דעם אויף  אבער זאגט  פארגיסער. בלוט און (רבה )א באשטראפט  אויך האט  ַַַָָָ

זעהט דמים. שפיכות פון ענין אן אויך  איז דאס  וואס געפאלגט, נישט  איהם  האבן וואס מענטשן די ַָָָָָגע 'הרג'עט 

אויבערשטער דער וואס הנפש  תכונות די לויט  פיהרן צו  זיך מענטש פון שטייגער דער איז עס  אז דעם , פון ַָמען

גוטן. צום  אויסנוצן  עס  דארף ער נאר איהם , אין אריינגעגעבן לכתחילה ַַָָהאט

טוב "ד . "לב הלבבות")דער "חובות ספה"ק  סארט(אויפ'ן  יעדע נאכלויפן נישט  דארף  מענטש  דער  אז דעם, אויף  ַַָָָזאגט

פאסיג  מערסט אלס באטראכט  ער וואס דאס  אויסוועהלן קען ער נאר איהם, פאר אונטער  קומט וואס ïַַַַָָָָרנסה 

זע ïרנסה פון וועגן די  ווייל  הנפש , תכונות זיינע מ 'דארףפאר  וואס  ïרנסות, לייכטע דא זענען  עס  פיהל. גאר נען ַַָָָ

יעדער און הארעוואניע, און מיה מער  פאדערן וואס פאכן דא אויך זענען עס און דערויף, באמיהען ווייניג זייער  ַַַָָָָזיך

אויבערשטער דער  ווייל  מסחרים, אנדערע צו ווי מער פאך , אדער מסחר געוויסן  א צו געפיעל  א האט  ַַַַָָמענטש 

ארבעט . אדער  האנדל  געוויסן א צו  ליבשאפט  א אריינגעגעבן איהם  אין ַַַַַַָָהאט

פייגל" "נץ  דער מייז . כאïן צו נאטור, איר  מצד זוכט  קאץ א ביישïיל , צום חיים. בעלי אלע ביי איז  זעלבע  ַַַַַָדאס 

איל  אן פייגל . אנדערע כאïן צו טבע, איר  לויט דא (ווידער)באגערט זענען אזוי און שלענג, פאנגען צו בטבע  זוכט ַַַַַַָ

געוויקס, אדער חי בעל  אנדערן אן צו תאווה  א האט חיים , בעלי  די פון מין יעדער א.א.וו. פיש , פאנגען וואס  ַַַַָָָפייגל 

אן  נטיה. זייער צו  חיים , בעלי די פון מין יעדן פון  איברים די און גוף  דעם  צוגע ïאסט  האט אויבערשטער דער ַַָאון

פארצוקן  פון זיך  ש ïייזט וועלכער לייב , דער פיס . גרויסע  און  מויל לאנג א באקומען האט  פיש , פאנגט  וואס  ַַַַַָָעוף 

געש ïייזט ווערן וואס חיים בעלי די נעגל. און ציין שטארקע  געגעבן  איהם אויבערשטער  דער האט  חיות, ַַָָאנדערע 

בעלי  אנדערע פארצוקן און פאנגען קענען צו איברים געגעבן נישט  זיי אויבערשטער  דער האט געוויקסן, פון ַַַָָנאר

חיים .

איז ער אז האלט ער און ענין, געוויסע  א צו תשוקה א האט  וואס מענטש דער מענטש. מיט'ן אויך  איז ַַַַַָָאזוי

ריכטיגע די מיט  טוהן און נאכגיין עס  ער זאל  דערין, אריינלייגן מ 'דארף וואס ïלאג שטארקע  די  אריינצולייגן ַַַַָָָָבכח

נישט נאכנישט  איז ער סיי און מצליח, איז  ער סיי חשק , מיט טוהן דאס זאל  ער און ïרנסה. זיין  פאר ַָָָמיטלען

נאר דערפון, ïרנסה  גענוג נישט אמאהל  ציהט  ער אויב אפי' דערפון, פארעקלען נישט  זיך זאל  ער  ח"ו.. ַַָָָמצליח

ע "כ . ïרנסה, געבן אייביג איהם וועט ער אז  אויבערשטען דעם אויף פארלאזן זיך זאל ַַָָער 



במדבר פרשת - קוואל פרשה æדער 

מיר ווען האבן  מיר כח  גרויסע  די - צוה  כאשר ה ' פי על
כוחות אלע מיט  ַפראבירן

êààùú àì íùàø úàå ãå÷ôú àì éåì äèî úà
ìàøùé éðá êåúá(èî ,à)ïìééö èùéð èñìàæ åã .¨

øòã èâàæ .ïãéà òìà ïùéååö ,éåì èáù ïåô ïùèðòî éã©¨

ùøãî(áé ,à"ô ø"áãîá)éðá êåúá àùú àì íùàø úàå"
ïòðòæ íéåì éã ìééåå ,"íä éìù íéåìäù ,äîì ,ìàøùé
äùøt øòâéèðééä øòã ïéà èâàæ ÷åñt øòã éåå ,òðééî¨

(áé ,â),éúåà áø÷î àåäù éî ìëù" ."íéåìä éì åéäå"
íòðééà ïãòé åö êéæ øòèðòðøòã êéà ìééåå ,"åáø÷î éðà
"éì íîöò åáø÷ íä" .øéî åö êéæ èøòèðòðøòã ñàåå¨

ééæ ¯(íééååì éã)øòã éåå ,øéî åö èøòèðòðøòã êéæ ïáàä¨
èâàæ ÷åñt(åë ,áì úåîù),éìà 'äì éî ,äùî øîàéå" ¨

øòåå' ,èâàæòâ èàä äùî ïåà ."éåì éðá ìë åéìà åôñàéå¨¨

,øéî åö ïòîå÷åö ìàæ ,ïòèùøòáéåà íòã øàô æéà ñò©¨

øòãðé÷ òìà èìîàæøàô íäéà åö êéæ ïáàä ñò ïåà¨©©©

øòèùøòáéåà øòã ,ñéåà èøäéô ùøãî øòã ïåà ."éåì ïåô
åö èøòèðòðøòã êéî ïáàä ééæ ,"éúåà åáø÷ ïä" :èâàæ¨¨

óéåà .ééæ åö êéæ øòèðòðøòã êéà ïåà ,"ïáø÷î éðàå" .êéæ
."íéåìä éì åéäå" :÷åñt øòã èâàæ íòã¨

èâàæò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòá ÷"äøä íòã óéåà ¨

øòèøòåå òâéãøòééô,åðéúùøô ,"í"éøä éèå÷éì" 'ñá àáåî)

("êà" ä"ãøò ñàåå ùèðòî à ìàî êàñà àã æéà ñò" :¨©©¨©¨

øòã øòáà ,øòôòùàá íòã ïòðéã åö èáòøèù©¨

øò ïòåå ,øòáà .íäéà ïåô ïìéåäøàô æéà øòèùøòáéåà©¨

ñèìàîòã ,ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã çë ïöðàâ ïééæ èéî ìéåå©¨

øòáéà è÷àä ñàåå èðàåå òðøòæééà éã tàøà èìàô©©¨©¨©

,"'äì åìåë àåäå" .ïòèùøòáéåà íòã ïåà íäéà ïùéååö
,ïòèùøòáéåà íòã øàô ïöðàâðéà øò æéà ïàã ïåà©©©

."÷"ìëò

ïåô,øéî ïòäòæ ì"æ "í"éøä éùåãéç" íòðåô øòèøòåå éã
.ãéà à ïåô ïåöøä çë øòã èëééøâøòã ñò èééåå éåå©

ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã åö êéæ "èøòèðòðøòã" øò ïòåå
ïöðàâ ï'èéî øòôòùàá íòã ïòðéã åö ÷÷åúùî æéà øò©©

,õøàäíäéà ìàæ øòèùøòáéåà øòã æà íøåâ øò æéà ©©¨

ìééåå ,êéæ åö íäéà "èøòèðòðøòã" øò ïåà ,ïôìòä
äöéçî à 'éôà ¯ úåöéçî òìà tàøà ïìàô ñèìàîòã¨©©¨©©

...ïæééà ïåô èëàîòâ æéà ñàåå¨

øòã,ïãéà éã åö ïøàååòâ èâàæòâ æéà ãåñé øòâéæàã¨¨¨

éåå ,äøåú éã ïòååòâ ìá÷î ïáàä ééæ øòãééà êàð¨¨

èâàæ ì"æ é"ùø(é ,èé úåîù)èàä øòèùøòáéåà øòã æà ¨©¨

êøåã ïãéà éã åö äøåú éã ïáòâ èìàååòâ äìéçúëì¨

èøòäòâ èàä øò éåå íòã êàð øàð ,ä"ò åðéáø äùî¨¨¨

,ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïøòä ïìéåå ïãéà éã æà äùî ïåô©

,"êìîä éôî òîåùì ,çéìù éôî òîåùä äîåã åðéà" ìééåå
çéìù à êøåã ñòtò èøòä'î ïòåå ùøòãðà æéà ñò©©

.ïééìà âéðò÷ íòðåô ñò èøòä'î ïòåå éåå ,âéðò÷ íòðåô©

,"åðéëìî úà úåàøì åðéðåöø" ïâéøùòâ ïáàä ïãéà éã
âéðò÷ øòæðåà ïäòæ ïìéåå øéî(ìåëéáë ïòèùøòáéåà íòã)ïåà .
÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà('é ÷åñô íù)ìà 'ä øîàéå" ¨

èàä øòèùøòáéåà øòã ,"íúùã÷å íòä ìà êì ,äùî¨

øò ïåà ïãéà éã åö ïééâ ìàæ øò æà ,äùî åö èâàæòâ¨©¨

áéåà ¯ "íîò øáãì ïé÷é÷æîù ïë íà" .ïâéìééä ééæ ìàæ¨
.ïâéìééä ééæ åèñìàæ ,ééæ åö ïãòø åö êéî "ïòâðéååö" ééæ¨

ïòäòæøòã æà ,ïåöø ïåô çë íòã ,àã ïåô øéî¨©

øòééæ èéî æà ,èâàæòâ èàä øòèùøòáéåà¨¨©

ïáàä ,ìåëéáë "âéðò÷ íòã ïäòæ" ïìéåå ééæ æà "ééøùòâ"©¨

øàô äøåú éã ïáòâ åö ïééìà "ïòâðéååöòâ" íäéà ïãéà éã©©

.ïãéà éã

÷"äøäàã ïåô æà ,èâàæòâ èàä ,ò"éæ æìòáî ã"éøäî¨¨©¨

òðééæ èéåì èåè ãéà à ïòåå æà ïòî èäòæ©©

íäéà øàô íéìùî øòèùøòáéåà øòã æéà ,ïèéé÷ëéìâòî©

øòèøòåå éã ïåô øéî ïòäòæ éåæà ìééåå .òâéøòáéà ñàã¨©

úåàøì åðéðåöø" ééøùòâ íöò øòééæ èéî æà ,ì"æ é"ùø ïåô©

íòã "ïòâðåàååöòâ" ïãéà éã ïáàä ,"åðéëìî úà¨

.ééæ èéî ïãòø åö ìåëéáë ïòèùøòáéåà

éåæàøòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã óéåà é"ùø êéåà èâàæ ©¨

äøãñ(æè¯åè ,â)íúåáà úéáì éåì éðá úà ãå÷t"
ãå÷ôéå ,íã÷ôú äìòîå ùãåç ïáî øëæ ìë ,íúåçtùîì
ïìééö èñìàæ åã ."äåö øùàë 'ä éô ìò äùî íúåà¨

ñàåå øëæ ïãòé ,úåçtùî òøòééæ åö éåì ïåô øòãðé÷ éã¨

èàä äùî ïåà .ïìééö åèñìàæ ,ùãåç à ïåô øòèìò æéà©¨¨

,ìäòôàá ñ'ïòèùøòáéåà íòã óéåà èìééöòâ ò÷àè ééæ©©

.ïñééäòâ èàä øò éåå éåæà©¨

èâàæèâàæòâ èàä åðéáø äùî æà ,"'ä éô ìò" :é"ùø ¨©¨¨

êåúì ñðëð éðà êàéä" ,ïòèùøòáéåà íòã åö
êéà ïò÷ éåæà éåå ,"?íäé÷ðåé ïéðî úòãì ,íäéìäà©

ïåô ìäàö éã ïñéåå åö ,ïèìòöòâ òøòééæ ïéà ïééâðééøà©¨

,"àåä êåøá ùåã÷ä åì øîà" ?øòãðé÷ òâòãòâééæ òøòééæ
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äúà äùò" ,äùî åö èâàæòâ øòèùøòáéåà øòã èàä¨¨

ïééã æéà ñò ñàåå ïäåè èñìàæ åã ,"éìù úà éðàå ,êìù¨¨

.ñðééî ïäåè ìòåå êéà ïåà ,ïäåè åö òáàâôéåà©

èâàæèàä øò ïåà ïòâðàâòâ æéà äùî" ,øòèééåå é"ùø ¨©¨

éã ïåà ,èìòöòâ ïåô øéè íééá èìòèùòâ êéæ
úá" à ïåà .íäéà øàô ñéåàøàô ïòâðàâòâ æéà äðéëù©¨©©

èâàæòâ èàä ïåà ,èìòöòâ íòðåô ïòâðàâòâñéåøà æéà "ìå÷©©¨¨

(ä"ò åðéáø äùî åö)íòã ïéà àã ïòðòæ øòãðé÷ ìäéô éåæà ,©¨

"'ä éô ìò" ÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà ïåà .èìòöòâ¨

(ìå÷ úá à êøåã èñåàååòâ ñò èàä äùî ìééåå). ¨©

èâòøô"ïåòîù úøåú" øòãáåìñøòéî ïåòîù éáø ÷"äøäì)

(åðéúùøô ,ò"éæà èøéñàt éåå ééñ èàä ñò áéåà ,¨©©

éã äùî øàô ïñéåå èæàìòâ èàä "ìå÷ úá" à æà ñð©©¨¨©

èàä ñàååøàô ,éåì èáù ïåô øòãðé÷ òðééì÷ ìäàö¨©¨¨

ïåà ,äðçî òöðàâ éã øòáéà ïééâîåøà èôøàãòâ äùî©©©

ñàååøàô ?èìòöòâ ïãòé ïåô øéè íééá ïìòèù÷òååà êéæ©©¨

,íééä øòã ïéà êéæ ééá ïáééìá èðò÷òâ èùéð äùî èàä¨
òâðåé ìäàö éã ïâàæ íäéà ìàæ "ìå÷ úá" øòã ïåà¨¨¨

?øòãðé÷

èøòôèðòæà ,ò"éæ øò'áåìñøòé ïåòîù éáø ÷"äøä©

ñð à èùéð èëàî øòèùøòáéåà øòã©©

ùèðòî íòã øàô ïâéãðòåöåöøîåâ ì¯àì" ïåô äðéçá øòã ïéà) ©

("éìòòðééæ òìà ïäåèòâ èàä ùèðòî øòã áéåà øàð ,¨¨©

êéæ ééá âéàåø èöéæ øò áéåà èùéð øòáà ,ïèéé÷ëéìâòî¨

ïâàæ ì"æç éã éåå ,íééäøòãðéà(:ì ïéùåãé÷)ùåã÷ä àìîìà" ¨

øòèùøòáéåà øòã ïòåå ,"åì ìåëé àì ,åøæåò àåä êåøá
èùéð øò èìàåå ,ùèðòî íòã ïôìàäòâ èùéð èìàåå¨¨¨

,øàôøòã æéà ñàã .òøä øöé íòã ïòîå÷ééá èðò÷òâ¨©

ïäåè ìàæ ùèðòî øòã æà ìéåå øòèùøòáéåà øòã ìééåå©¨

ïåô íäéà ïòî èôìòä ñèìàîòã ïåà ,úåçåë òðééæ èéåì¨

ïòâðàâòâîåøà æéà åðéáø äùî éåå íòã êàð æéåìá .ìîéä¨©©

æà ïòååòâ äëåæ øò èàä ,ïøòãðà íåö èìòöòâ ïééà ïåô©¨©

ìéôéåå ïâàæñéåà íäéà ìàæ ìîéä ïåô "ìå÷ úá" øòã¨¨

.íééåì éã ïùéååö àã ïòðòæ ñò øòãðé÷¨

אפרעדן , זיך  אן  ה ' הנהגת  די  אננעמען - דעואל בן  ָָָאליסף 
גערעכט איז מען  ווען  ַאפי'

ïéàøéî ïòðòééì äøãñ øòâéèðééä øòã(ãé ,à),ãâì"
íéðåùàø éã ïâòøô ."ìàåòã ïá óñéìàåðéáø 'éò)

(íù ééçáèìééöòâ èàä'î ïòåå ,äùøt éã ïéà øòèééåå æà ,©¨

÷åñt øòã èâàæ ,íéìâã éã(ãé ,á)óñéìà ãâ éðáì àéùðå" ¨

à èéî ,"ìàåòã" èùéð ïåà ,ù"éø à èéî ,ìàåòø ïá©©

.ú"ìã

èøòôèðòì"æ à"ãéç øòã("êðà úîåç")ïåô ïòîàð ïéà ,¨

ïåîã÷ä "íòåð éøîà" øôñ(àöéå 'ô)äùî æà©
ãâ ïåô ÷ìç íòã ïéà ïøàååòâ ïîèð æéà ä"ò åðéáøäèåñ) ¨

(:âéïìàæ íéèáù 3 òëìòåå èîéèùàá èàä'î ïòåå ìééåå ,¨©

tù ïéà ïééèùèìòèùòâ ïã èáù æéà ,íéìâã éã ïåô õé
ãâ èàä ñèìàîòã .ìâã ñ'ãâ ïåô õétù ïéà ïøàååòâ¨¨¨

,ätìæ ïåô øåëá øòã êàã ïéá êéà ,ï'äðòè èðò÷òâ¨

ïéá ñàååøàô .ääìá ïåô øåëá øòã æéà ïã éåå è÷ðåt©¨

ïééâ ìàæ èáù ïééî æà ïøàååòâ èîéèùàá èùéð êéà©¨©¨

øò ãìàáéåå ïåà ?ïã øòãåøá ïééî éåå éåæà ,õétù ïéà©©

äùî ïåô äâäðä éã óéåà úåéù÷ èâòøôòâ èùéð èàä¨
ïòîå÷òâ æéà äùî æà ïòååòâ äëåæ øò èàä ,ä"ò åðéáø¨©

.÷ìç ïééæ ïéà íéîìåò úçåðîì

èâàæéã ééá èééèù øàôøòã æà ,"íòåð éøîà" øòã ¨©©

ïòååòâ æéà ãâ èáù ïåô èáù øòã æà íéìâã©

æà ïééæ åö æîøî ,ù"éø à èéî ,"ìàåòø" ïá óñéìà©©

,"ì¯à ìù åòø" ïòååòâ æéà øò ñàåå ,ä"ò åðéáø äùî¨

èäåøòâ èàä ,ìåëéáë ïòèùøòáéåà íòã ïåô èðééøô øòã¨

èãòøòâtà èùéð êéæ èàä ãâ ìééåå ,ãâ ïåô ÷ìç ïéà¨¨

úîàá øòáà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô äâäðä éã ïâò÷¨

ïôåøòâðäà èøòåå øò éåå éåæà ,"ìàåòã" ïñééäòâ èàä¨©¨

éã ïåô äùøt éã ééá øàð .äøåú éã ïéà ìàøòáéà¨

æéà ïåà ïâéååùòâ èàä øò æà ïòäòæ øéî åàåå ,íéìâã©¨

èáù èàä ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïåöø íåö òðëð ïòååòâ¨

æéà àéùð ïééæ ïåô ïòîàð øòã æà ïòååòâ äëåæ ãâ¨

."ìàåòø" åö ïøàååòâ èøòãðòòâ¨

ïåôøëù éã ïåà ,æéà ñò áåùç éåå øéî ïòäòæ íòã
ïåà èâééååù øò ïòåå èîå÷àá ùèðòî øòã ñàåå¨©

.èëòøòâ æéà øò áéåà 'éôà ,ôà èùéð êéæ èãòø øò¨

ñò"íéãâî íòåð" ÷"äôñ ïéà èééèù(åðéúùøô)óéåà
."éðéñ øáãîá äùî ìà 'ä øáãéå" ÷åñt íòã
êéæ èìàä ñàåå ùèðòî íòã óéåà æîøî æéà "øáãî"¨©

.äàåáú ïåô âéãééì æéà ñàåå øáãî øòã éåå éåæà ,ïééì÷©¨

¯ "øáãîá äùî ìà 'ä øáãéå" ,æîøî ÷åñt øòã æéà
,øáãî à éåå éåæà ïééì÷ êéæ èìàä ùèðòî øòã áéåà©©©
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ïáòâòâ æéà ñàåå ,äøåú éã ,"éðéñ" åö äëåæ øò æéà¨

.éðéñ âøàá ï'ôéåà ïøàååòâ¨©

øòãèøòôèðò øò ïåà ïééì÷ êéæ èìàä ñàåå ùèðòî¨©

äëåæ êéåà æéà ,íäéà èîäòùøàô'î ïòåå èùéð©

úéùàø" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò éåå ,äðéëùä úàøùä åö
"äîëç(àé úåà ,â"ô ,äåðòä øòù)÷çöé éáø ïåô ïòîàð ïéà¨

øéàî éáø ïåô èøòäòâ èàä øò ñàåå ,ì"æ åëò ïîã¨¨

øòã æà ,ì"æ àéìéèé÷éâ óñåé éáø ïåô ãéîìú à ,ì"æ©©

ïòåå èùéð èøòôèðò ïåà ïééì÷ êéæ èìàä ñàåå ùèðòî¨©

àìå ,äðéëùä åéìò äøùú ãéî" ,èîäòùøàô èøòåå øò©

,"åðãîìú íé÷ìà çåø éë ,íãå øùáî ãåîìì êøèöé
íäéà óéåà èäåø äðéëù éã æà äëåæ æéà øòðééà àæà©©©

,íãå øùá à ïåô ïòðøòì èùéð êéæ óøàã øò ïåà ,óëéú©©

íäéà èéî èòåå ïòèùøòáéåà íòã ïåô çåø øòã ìééåå
.ì"ëò ,ïòðøòì

מזוועהיל  שלמה 'קע  רבי הרה "ק במשנת  - הנ"ל  בענין עוד
זי"ע

÷"äøäò"éæ øòìéäòååæ ò÷'äîìù éáøå"ë àìåìéäã àîåé)

("ãåñéáù ãåñé" ,øééàéã ïáéåìñéåà ÷øàèù èâòìô ,©

èøòåå ñàåå ùèðòî øòã æà ,âéãðâàæ ,úåðåéæá ïåô äìòî¨©¨

òðééæ øàô èùéð èøòôèðò øò ïåà èîäòùøàô©©

,ä÷åöå äøö ìëî èòååòèàøòâ èøòåå ,øòîäòùøàô©©

.ì"çø èéåè ïåô åìéôà©

êéåàøàô ìâåñî ïòðòæ úåðåéæá æà ,èâàæòâ øò èàä¨¨©©

îåà æéà ñò æéà êéåà ïåà .úåòåùé ïåà úåàåôø,èñéæ
.øòééè ïèñà÷ òëìòåå ,úåàåôø òøòãðà éåå ùøòãðà©©¨

êàñ à ïòâðòøáøàô ïòî óøàã úåàåôø òøòãðà óéåà©©©©©

óéåà øòáà ,äîåãëå ,ïéöéãòî íòã èîå÷àá'î æéá èééö©¨

èìééä ñò ïåà ...ïèøàåå âðàì èùéð ïòî óøàã ,úåðåéæá©©©

úåàåôø òìà éåå øòñòá ,ì"çø ÷ðòø÷ òøòååù òìà©©

èìòåå øòã óéåàה.

éåæà"ïøäà úéá" øòã èáééøù(:èð÷ óã)ïòîàð ïéà ©¨

ì"æ ÷"îø íòðåôãéîìúì ,"íéëåá ìå÷" øôñá àáåî)

(÷"îøäøòã æéà ,èìòåå øòã óéåà úåáåùú òìà ïåô æà ,©©

ïâééååù åö ,ùèðòî ï'øàô äáåùú ïåô êøã øòèñòá©

ìééåå ,úåðåéæá ïãééì åö ïåà ,íäéà èîäòùøàô'î ïòåå©

ïééæ åö äëåæ éãë ïééæ óâñî êéæ èòåå ùèðòî øòã áéåà
,ïòðøòì ïåô ïøòèù íäéà ñò èòåå ,úåðååò úøtë åö
áéåà ,àèåç à ïøòåå ïôåøòâ åìéôà êéìâòî èòåå øò ïåà©©

èãééì ùèðòî øòã ïòåå øòáà .ïòðøòì èùéð èòåå øò¨

אמאהלה. ארימעלייט. די צווישן זיצן שטענדיג  פלעגט  זי"ע, שלמה'קע  רבי הרה "ק אז  דערציילט , שוין האבן ַַָָָמיר

דארט איז  אידן, ארימע  די צווישן געזעסן שטייגער, זיין ווי איז , און מערבי, כותל ביים געווען איז  ער ָָווען

א  זיי פון איינעם  יעדן געבענדיג  ארימעלייט , די פאר צדקה  געטיילט  האט און איד, נגיד'ישער א ַַַַַָָאדורכגעגאנגען

און  מטבע, א שלמה 'קע  רבי פאר אויך דערלאנגט ער האט  רבי, זוועהילער דער איז דאס אז  וויסנדיג נישט  ַַַַָָמטבע.

די  געגעבן שלמה 'קע  רבי האט דארט, פון אוועקגעגאנגען איז  גביר דער ווען גענומען... עס  האט שלמה 'קע  ַַָָָרבי

איר "אויב שלמה'קע'ן, רבי געפרעגט ארימאן יענער האט איהם. נעבן געזעסן איז  וואס ארימאן דעם פאר ַַַָָָָמטבע

געענטפערט: שלמה 'קע  רבי האט  גענומען?...". עס  איר האט פארוואס מטבע , די האבן  נישט ַַָָָָדארפט

בזיונות... די אויף  זיין מוותר  געקענט  נישט האב איך -ָ

פאר תשובות געענטפערט  דארט  האט און מקוה, אין געווען איז  שלמה 'קע  רבי ווען נאכמיטאג, פרייטאג ַַָָָָָָאמאהל 

שאלות זייערע אויף מקוה )מענטשן אין זייענדיג  'ïראווען', פלעגט ער אז באקאנט , "אריינגעזאגט ",(ווי איהם איד א האט , ַַַַַַָָ

זוועהילער דער מענטשן... פאר  תשובות ענטפערט  און מקוה, אין זיך טובל'ט  ער נאריש , זיך מאכט  ער ַַַַָפארוואס 

צוגעקומען  איד  א איז  ש ïעטער, מינוט  ïאר א געענטפערט. גאהרנישט  און רואיג, אויסגעהערט  איהם האט ַַָָָרבי

רבי  האט  מקוה. אין זיך טובל 'ט ער ווען ישועה א איהם פאר  ïועל 'ן זאל  ער געבעהטן און שלמה 'קע , רבי ַַָָצו 

האט ער אז איד, דעם פאר  געזאגט ער האט  אנטוהן, זיך נאכ'ן  ארויסקומענדיג, און גע 'טובל 'ט, זיך  ַַַָָָָָשלמה 'קע 

ישועה . א איהם  פאר  ַַגע'ïועל 'ט

החסיד  בקודש, משמש  זיין געשיקט  ער האט מקוה , פון אהיים  צוריקגעקומען איז  שלמה 'קע  רבי ווען ַָש ïעטער,

קאנווערט  א מיט זצ"ל, ראטה אלי' ר' האט("ענוועלאו ï")המפואר  וואס  איד יענעם  צו טראגן עס זאל ער געלט , מיט ַָָָָָָָ

שטארק זיך זעלבסט -פארשטענדליך, האט , יענער און געטוהן, אזוי האט אלי' רבי מקוה . אין  אהנגעשריגן ַַַָָָאיהם

געשיקט . איהם האט רבי דער  וואס  געלט מיט 'ן ָָגעפרייט
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הא  איד  דער אז  שלמה'קע, רבי פאר דערציילט  און צוריקגעקומען איז  אלי' רבי  מיט'ן ווען געפרייט  זייער זיך ט  ַַָ

אלי': רבי צו געזאגט שלמה'קע רבי האט ָָגעלט ,

האט ער אז דערפון פארשטאנען  איך האב  פארשעהמט, אזוי מיך און אהנגעשריגן מיך האט איד דער ווען -ַַַַַָָָָ

ל "ע  צרה  בית)א שלום מיט ïראבלעמען אדער  ארימקייט רח"ל, קראקהייט מיך (א שרייט ער  אז  זעהענדיג אינדערהיים , זיך ביי ַַַַָָָ

געלט ... דאס  געשיקט  איהם איך האב דערפאר שלעכטס . געטוהן נישט  איהם האב איך וואס  דעם טראץ  ַָָָָָָאהן

דערציילט עס האט וועלכער אליין, העובדא בעל דער געווען איז מעשה , דערמאנטע  די פון מקורות די פון ַָאיינער

היה: כך שהיה, ומעשה שלמה'קע. רבי פון יאהרצייט ערשטן צום מלכה, מלוה  סעודת א ַָביי

ער ווען שבת. אויף צוצוגרייטן  הוצאות  די אויף ïרוטה  איין אפילו פארמאגט נישט  ער  האט שבת, ערב ַַָָיענעם 

וואס נישט ער  האט געלט , אהן אז  געווארענט , איהם  ווייב זיין האט מקוה, אין גיין צו געגרייט זיך ַָָָָָָהאט

א  מיט מקוה , אין געגאנגען ער איז  אזוי שטוב ... אין אריינלאזן נישט איהם  וועט  זי ווייל  אהיים, ַַַַַָצוריקצוקומען 

הארץ. מקוה )צובראכן אין "ïראוועט " ער אז שלמה'קען רבי באפאלן ער האט  דעמאלטס האט(און געקומען, אהיים איז  ער ווען . ַַַַַַָָָָ

געקומען  ראטה  אלי' רבי איז שïעטער , מינוט עטליכע אבער שטוב, אין אריינגעלאזט נישט טאקע  איהם  ווייב ַַָָָזיין

צוזאמען  הרחבה , מתוך שבת דעם ïראווען געקענט  ער האט  אזוי און געשיקט , האט  רבי דער וואס געלט  די ַַַָָָמיט

בית... בני זיינע מיט 

שלמה'קע רבי הרה"ק ווען אינדערפרי, שבת צומארגנס, מעשה": "סוף א אויך אבער האט  עובדא, דערמאנטע ַָָָדי

רבי  דער אז געווען מזכיר  זיך האט  וועלכער  איד א איהם  צו צוגעקומען  איז  מקוה, די צו וועג אויפ 'ן געווען ַַָאיז 

מאהל  אנדערס  אן קומען געהייסן איהם  שלמה 'קע  רבי  האט טבילה. זיין ביי לטובה  געדענקען איהם  האט זאל  (אזוי ַַַָָָָ

קומען  מ'זאל בעהטן  פלעגט ער ישועה. א איד א פאר ïועל'ן  צו הכושר שעת א נישט איז עס אז געשïיהרט  האט  ער  ווען געפיהרט זיך  צדיק ַַַַַָָדער 

מאהל) אנדערס  דרייסטקייט:אן מיט  געפרעגט איד  דער האט  . ַַָָ

האט רבי דער און מקוה , אין רבי'ן צום  צוגעקומען נעכטן איז  וואס  איד , יענעם פון אנדערש איך בין וואס  -ַָָָ

ישועה? א אויסגע'ïועל 'ט באלד איהם  ַַַפאר

געענטפערט: איהם  שלמה'קע  רבי  ָהאט 

בזיונות... נעכטיגע  די מען נעמט ווי -

איז מקוה , אין זייענדיג פרייטאג איד א פאר גע 'ïועל 'ט האט ער וואס ישועה די אז  זאגן, צו  געמיינט  האט ַַַָָָָָער

איהם האט ארימאן יענער ווען  באהבה, געווען מקבל  האט ער  וואס בזיונות די פון זכות אין בלויז  געווען ַָָָָעס

מקוה ... די אין אידן ïראווען צו "נאריש" זיך מאכט ער  פארוואס פרעגנדיג מקוה , אין ַַַַָָאהנגעשריגן

זיך  האט זי וואס טיטול  א משוגע'נע", די "י... גערופן איר  מ'האט וואס אידענע , א געוואוינט האט ירושלים ַַָָָָָאין

דער און מענטשן, באפאלן און ירושלים  פון גאסן די אויף שטיין פלעגט זי מלא". "במחיר פארדינט  און ַַַַ"געקויפט "

רעדט... זי וואס געוואוסט האט זי אז  געווען, איז  בראך  וועגן עיקר  רעדן  יונגעלייט  די וואס געזאגט זי האט  הכולל ראש א (פאר ַַַָָָָָָ

זיי...) וועגן זאגן שוויגערס די וואס  - יונגעלייט פאר איהם..., וועגן  זאגן  עלטערן די וואס געזאגט  זי האט  מלמד א פאר  און  אידן איהם, בקיצור, . ַַַָָָָָָ

איר . פון אנגעליטן  סאך א זיך ַַָָהאבן

באהאלטן  זיך האבן אידן און ירושלים, אין קאנאנען  און באמבעס  די געפלויגן זענען עס ווען תש"ח , שנת ַַַָָָאין

דער ווי בונקער זעלבן דעם  אין אויפגעהאלטן זיך האט פרוי דערמאנטע  די אז  אויסגעקומען איז  בונקערס , די ַַָאין

שלמה'קע . רבי הרה"ק  פון מקום ממלא און זוהן דער זוועהיל , פון  זי"ע  משה גדלי' רבי הרה "ק

פרוי די פון צאמגעליטן זיך האבן בונקער אין אידן די אז זיך באמבעס פארשטייט  די ווען אז צחות, בדרך געזאגט  (מ'האט  ַַַָָָָ

"באמבעס"...) אירע אנגעהויבן זיך  האבן אïגעשטעלט, זיך האבן באמבעס  די ווען אבער  ïחד, צוליב שטיל, געווען זי איז געפלויגן  האבן זענען  , ָָָָָָָָ

א  אויך זיין" "מזכה דאך מ 'מעג בונקער, צווייטן  א אין איר אוועקשיקן געוואלט איר אידן אנוועזנדע אידן די נדערע ַַַָָָ

איר ... פון האבן צו  ָ"הנאה "

אן  טוהן געוואלט נישט  עס זיי האבן געפונען, דארט  זיך האט  משה גדלי' רבי הייליגער דער אבער, ַָָָָָָוויבאלד ,

רבי  האט בונקער. צווייטן א אין פרוי די אריבערשיקן מ'מעג צי  משה, גדלי' רבי געפרעגט מ 'האט  און רשות, ַַָָזיין

געענטפערט: משה  גדלי'

א  דערציילן אבער אויך  וויל  איך מענטשן . דאך  פארשעמט זי איר. פאר בונקער  א טוישן מען מעג אוודאי -ַַַַַָָ

פאלגנדע : דאס  דערציילט  האט  ער און בונקער. אנדערן אן אין אריבער איר שיקן מיר איידער מעשה, ַַַָָָקורצע 
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הק' אביהם פני  על  זוועהיל , אין נאך געווארן נפטר  איז  שלמה 'קע , רבי הרה"ק  פון טאכטער די שוועסטער, ָָָזיין

זי  האט אמאהל מחלה . סארט  די פאר נפשות  סכנת געווען איז  היץ וואס  ל "ע  מחלה א פון געליטן האט  זי ַַַָָָָזי"ע .

געהאלפן, נישט האבן קער ïער, איר פון היץ  די אראïצוקלאïן דאקטוירים די פון ïעולות  אלע און היץ, ַַַַָָָָגעהאט 

רח "ל . געווען מייאש  איר האט דאקטאר דער ָָָאון

געפרעגט רעביצין די האט גאס . די אויף ארויס איז און  רעזשוואלקע , דעם גענומען שלמה 'קע  רבי הרה "ק ַַָָָהאט

געענטפערט, שלמה'קע רבי האט  מצב?!" אזא אין זיך געפינט טאכטער אונזער  ווען לויפסטו , "וואו מאן, הייליגן ַַַָָאיר 

בזיונות ". "זוכן לויפט  ער ַאז 

וואו געשעפטל  קליין א צו געגאנגען ער  איז בזיונות, באקומען צו גיין צו ווי געוואוסט דאך  האט שלמה 'קע  ַַַָָרבי

לימוד  שכר  פאר געלט  געבעטן איר האט  ער  און אידענע , צערודערטע  א געשטאנען רבי ס 'איז  איז  שטאט, פון רב (אלס ַַַַָ

שטאט ) אין  תורה  תלמוד  די  אויף ממונה  געווען אויך באפאלן,שלמה'קע איהם איז  פרוי  יענע  אז  פארשטענדליך זעלבסט און , ַַַַָ

רבי?!". א ביזט  דו אז  איינגערעדט  דיר  האט ווער  ביזטו? ַַָ"ווער

רבי  און לאכן ... אדער וויינען זאלן זיי צו געוואוסט נישט  האבן וועלכע  מענטשן, צוזאמענגעלאפן זיך האבן ַַָָָָָעס

אהיימגעקומען, איז  שלמה 'קע  רבי ווען בזיונות. די זיך אין "אריינגעאטעמט " און געשטאנען אזוי איז ַַַַָשלמה 'קע 

הוה . וכן ווערן, געזונט וועט  טאכטער  די אז  געזאגט ער  ַָָָהאט

אויפגעגעבן  ווידעראמאהל האט  דאקטאר  דער און  צוריקגעקומען, אמאהל  נאך היץ די איז  ש ïעטער צייט  ַַַָָָָָָא

נישט האט ער אז געזאגט  און צוריקגעקומען איז ער  אבער  בזיונות", "זוכן  ארויסגעלאפן שלמה'קע  רבי איז ַַָָָָרח"ל .

דער פון אוועק טאקע זי איז  ליידער  רחמים. גרויס האבן דעריבער דארף טאכטער די און  בזיונות , קיין ַַַָָָגעטראפן

רח "ל . טאג זעלבן אין ָוועלט 

זאגנדיג: סיïור, דעם  אויסגעפירט האט משה  גדלי' רבי ָָהרה"ק 

בזיונות  מיט  אז זאגן, פלעגט  טאטע  דער  אבער  מצער , דא אונז איז  וואס  פרוי די אוועקשיקן  איר מעגט  אוודאי -ַַַַָָָָ

של רבונו  דער  און  באמבעס, די מיט ירושלים אין  מצב שווערער  אזא ס'איז  אז  און ה "י. טויט  דעם ïא מען ַַַָָקויפט

משוגע'נע " די "י... "מתנה ": איין געשיקט  אונז  האט אונז)עולם  מאכט זי וואס בזיונות די מיט  מזכה אונז איז זי ווילט(וואס ַָָָ

אוועקשיקן ?!... זי  ַאיר

נישט אבער  האט  קיינער אופן. שרעקליכן א אויף  קינדער זיינע  שוהל  אין אהנשרייען פלעגט אלים, גבר  געוויסער ַַָָא

געוואלט נישט האבן מענטשן  און כעסן, גרויסער  א געווען איז  ער ווייל  טאטן, דעם פאר ווארט א זאגן צו ַַַַַָָָָגעוואגט 

און  איד, דעם רופן געשיקט  ער האט  דערפון, געהערט  האט שלמה'קע רבי הרה "ק ווען איהם. מיט טוהן צו  ָָָהאבן

חוצïה: מיט געענטפערט צוריק  איהם  איד דער האט קינדער ... זיינע  אויף שרייט  ער  פארוואס  אהנגעשריגן ַָָָאיהם

אהנגעטון  נישט  דאך גייען טעכטער  אייגענע  אייערע  מוסר -רייד? זאגן צו מיר  רבי דער האט רעכט  פארא וואס  -ַַָָָָָ

בצניעות?...

בזיונות. די געשלינגען און שטיל , שטיין געבליבן  נאר  געענטפערט, גארנישט איהם האט שלמה 'קע  ָָָרבי

נישט אינגאנצן האב איך  אז  טוהן, איך זאל  וואס  געזאגט : איהם שלמה'קע  רבי האט  שïעטער , מינוט  ַַָָָָָעטליכע

טעכטער... געלעבט )קיין נישט דעמאלס שוין האבן  .(זיי ָָ

זאל עס  גורם מען איז כבוד, צופיהל  זיך פאר מ 'נעמט אויב אז געזאגט , זי"ע  שלמה'קע רבי  הרה"ק  האט ַַָָָבכלל ,

וועלט . דער  אויף  טובות און הנאות אנדערע  פון ח"ו  ַפעהלן

רבי  הרה"ק אא"ז  טאטן, זיין פון געהערט האט  ער וואס  מעשה  א דערציילן פלעגט  זי"ע , מלעלוב  אאמו "ר ַַָָכ "ק 

אמאהל  אז  זי "ע, מלעלוב  מרדכי יחסניםמשה די פון געווען איז וועלכער איד, א געווען שלמה'קע'ן רבי ביי איז ַַַָ

אויף נאך עס  לויפט  ער  און כבוד, אביסל  נאך גליסט ער אז  איד, דעם  אויף דערקענט האט שלמה'קע רבי ַַָָָשבדור.

איד: דעם  צו  געזאגט  שלמה 'קע  רבי האט אופן... מוגזם 'דיגן  ַָָא

פון  קצבה  געוויסע  א איר מיט ïארא קומט  נשמה, א וועלט דער אויף ïארא קומט עס ווען  איר, זאלט וויסן -ַַַַָָָ

מ 'נעמט אויב אבער  א.א.וו. נחת, און געזונט  ïרנסה, קינדער , כבוד, אויף איינגעטיילט  ווערט  דאס  וואס  ָָָהנאות,

מ 'האט וואס  קצבה די פון ïארא מ 'נעמט  און קאליע , אליין זיך מען מאכט  מאס, די ווי מער כבוד  זעלבסט זיך ַַַַַָָָָפאר

געזונט פון חשבון אויפ'ן  כבוד, פון געניסן דען וויל נאר  וועלכער און הנאות, אנדערע פאר באשטימט איהם  ַַַַַפאר

וכדומה ... נחת, אנשטאט  אדער  ָח "ו,



במדבר פרשת - קוואל פרשה דער  áé

ïåà ïñò ïò÷ øò ,ïèñàô èùéð øò óøàã ,úåðåéæá©©

.úåðååò úøtë åö äëåæ øò æéà íòã êøåã ïåà ,ïò÷ðéøè

øòãêàã óøàã ùèðòî øòã ,ñéåà èøäéô "ïøäà úéá"©¨

úøôë ïáàä åö éãë ,ò"ì íéøåñé òðòãéùøàô ïãééì©¨

ïáéåì÷åöñéåà êéæ ,äøéøá éã ïáòâ íäéà èòåå'î áéåà .úåðååò
øòãðé÷ øòãà èìòâ ïøéìøàô åö ,úåðååò úøtë ïééæ øàô©©¨

êàã øò èòåå ,ì"çø ÷ðàø÷ ïøòåå ìàæ øò øòãà ,å"ç¨¨©¨

,ïòééøù èòåå øò .ïëàæ òìà éã ïáàä èùéð ìéåå øò æà ïâàæ¨©¨©©

ïãééì ìàæ øò øòñòá ïéåù êàã æéà ."ïìöéì àðîçø"¨¨

øò ïåà ,ïò÷ðéøè ïåà ïñò ïòðò÷ øò èòåå ïàã .úåðåéæá©

.ätøç éã áéìåö ïèñàô ïôøàã èùéð èòåå©©

איינגעהילט איז וועלט  גאנצע די - השורה  מקלקלת  ַאהבה 
תורה מתן  המובחר, יום צום  פרייד  אין

óéåàäùøt áééäðà ÷åñt íòã(à ,à)ìà 'ä øáãéå" ¨

ïúáéç êåúî" :é"ùø èâàæ ,'åâå "éðéñ øáãîá äùî¨

"äòù ìë ïúåà äðåî ,åéðôì,æéà ïåôøòã èùt øò'èåùt øòã)

,ïãéà éã øàô èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå èôàùáéì éã áéìåö æà©©¨¨©

(èééö òãòé ïéà ,âéãðòèù ééæ øò èìééöøòâéìééä øòã èâàæ .¨

ìë íúåà äðåî" øòèøòåå éã ïéà æîø à ò"éæ øòðéæåø©

à æéà ñò æà ,øîåòä úøéôñ ééá ïòðéôòâ øéî ,"äòù©©

àøîâ éã éåå ,ïëàåå éã êéåà ïåà ,âòè éã ïìééö åö äåöî¨

èâàæ(.ä ä"ø)."éòåáù éðîéîì äåöîå ,éîåé éðîéîì äåöî" ¨

åö äåöî à ïééæ êéåà ìàæ ñò æà èùéð ïòðéôòâ øéî©¨©

ïéà ,àã øòáà .øîåòä úøéôñ ééá ï'äòù éã ïìééö¨¨

íåé íåö èðàð éåæà ïéåù èééèù'î ïòåå ,øáãîá úùøt©¨

éã ïééæ ìá÷î ïòééâ øòãðé÷ òùéãéà ïòåå ,úåòåáù áåè
ïòðòæ ñàåå ï'äòù éã êéåà ïìééö ïäà ïòî èáééä ,äøåú¨¨

ïìòåå øéî ïòåå ,âàè ïñéåøâ íòã æéá ïáéìáòâøòáéà êàð¨¨

.äøåú éã ïòîå÷àá©

óéåàìë íúåà äðåî ïúáéç êåúî" :é"ùø èâàæ íòã¨

øàô ïáàä ïãéà éã ñàåå èôàùáéì éã áéìåö ,"äòù©¨¨©

øòèùøòáéåà øòã ïòåå ,ï'äòù éã ïéåù ééæ ïìééö ,äøåú éã
.úåòåáù áåè íåé ïéà äøåú éã ïáòâ ééðñàãðåô èòåå¨

éãïäà êéæ èáééä ,äøåú ïúî ïåô äùøt(à ,èé úåîù) ¨

íéøöî õøàî ìàøùé éðá úàöì éùéìùä ùãåçá"
åàåáéå íéãéôøî åòñéå ,éðéñ øáãî åàá äæä íåéá ,
åòñéå" ,÷åñt øòã èâàæ ,êàðøòã óëéú ."éðéñ øáãî¨¨

."éðéñ øáãî åàåáéå ,íéãéôøî

ïâòøô,èøéñàt èàä ñò éåå øãñ ï'èéåì ,íéùøôî éã¨©

åòñéå" ,ïâàæ èôøàãòâ íãå÷ äøåú éã èìàåå¨©¨

?"éðéñ øáãî åàá äæä íåéá" êàðøòã èùøò ïåà ,"íéãéôøî¨

èøòôèðòùåã÷ä "íééçä øåà" øòã(íù ,åøúé 'ô)èéåì ,
ïâàæ ì"æç éã éåå(ç ,ä"ðô ø"á)úì÷ì÷î äáäà" ¨

ïòî èåè ,êàæ à øàô èôàùáéì éã áéìåö æà ,"äøåùä©©©©©

øåà" øòã èâàæ .øãñ òìàîøàð éã ïåô ïùéåè ìäàîà©¨¨©¨

ïòååòâ æéà äøåú ïúî ïåô âàè øòã ãìàáéåå ,"íééçä©¨

íéðåéìòì ,íìåòì ,äøåúì ,àøåáì äåå÷îä íåé" øòã
èàä øòôòùàá øòã ïëìòåå óéåà âàè øòã ,"íéðåúçúìå¨©

éã ¯ ïèìòåå òìà ,èøàååòâ èàä äøåú éã ,èøàååòâ©¨©©

ïáàä ïùéðòôòùàá ïåà ,òèùøòèðåà ïåà òèùøòáéåà©¨

,íéôöîå íéáùåé íä äàéøáä íåéîå" .óéåøòã èøàååòâ©

ñàåå âàè íòã ïåô ,"éðéñ øáãî ìàøùé éðá åàåáé éúî¨¨

ïñòæòâ òìà ééæ ïòðòæ ,ïøàååòâ ïôàùàá æéà èìòåå éã©©¨©

íåö ïòîå÷ðäà ïéåù ïãéà éã ïìòåå ïòåå ,èøàååòâ ïåà©¨

.äøåú éã ïòîòð åö ,éðéñ âøàá©

אז שלמה 'קע  רבי הרה "ק פאר געווען מזכיר זיך ל "ע , בנים  חשוכי א געווען איז  וועלכער איד, א האט  ַַַַַָָאמאהל ,

שלמה'קע רבי האט  געלט . דאס געפינען צו ברכה א געבעהטן האט  ער און געלט , סכום  גרויסן א פארלוירן האט ַַַָָָָער

געזאגט: ָאיהם

זכר ... בן א טרעפן זאלסטו דעם , אנשטאט נאר געלט, דאס  געפינען נישט  זאלסט דו בעסער ס 'איז ניין, -ַָָָָ

קיימא. של  בזרע געווארן נפקד  איד דער  איז  צייט  קורצע  א ביז געווען. טאקע איז אזוי אז  זאגן, צו ַַַָאיבעריג

האט זי אז שווער , איר פארן געזאגט זי"ע, משה גדליה  רבי הרה "ק פון  רעביצין די שנור, זיין האט פרייטאג, א ַַָָָאין

די  האט הערינג?!...". און ברויט מיט  שלעכט איז  "וואס  געזאגט: איר שלמה 'קע  רבי האט  שבת . צרכי די נישט  ָָָָָנאך 

חלות  שבת , אויף  האבן זאלן זיי ירושלים, אין משïחות פיהל  אזוי  פאר געלט דאך טיילט שווער "דער געזאגט: ַַָָָָשנור 

יא?"... האבן אידן  אנדערע  אז דיר, עס  ארט  "וואס  זאגנדיג: אהנגעשריגן, איר שלמה 'קע  רבי האט פיש ...". ַַַָָָָָָאון

אנדערע מקנא ביזטו פארוואס  הערינג... און חלה האסט  דו  אויב  גענוג דאך האסט  דו  זאגן, צו  געמיינט  האט ַַָָָָָָער

נישט? האסט  דו  וואס האבן  זיי  אז  ַָָָמענטשן,



במדבר פרשת - קוואל פרשה âéדער 

ïâòåå"âøàá íåö ïòîå÷òâðäà ïòðòæ ïãéà éã ïòåå ,íòã¨©

èðò÷òâ èùéð ïéåù êéæ äøåú éã èàä ,éðéñ¨

,âðåøéñàt éã ïåô øãñ íòã ïìééöøòã ïåô ïèìàäðééà©©

ïñéåå ïæàì åö èìééàòâåö ãìàá êéæ èàä äøåú éã ïåà¨©¨

âøàá íåö ïòîå÷òâðäà ïãéà éã ïòðòæ ,âàè íòã ïéà æà©¨¨©

òèñéìâòâ éã .éðéñ(ïãéà éã)íòã åö ïòîå÷òâðäà ïòðòæ¨

øòèñéìâ(øòèùøòáéåà øòã)ïáàä ãøò ïåà ìîéä éã ïåà ,¨

âðåôàùàá éã ïåô úéìëú øòã æéà ñàã ìééåå .èééøôòâ êéæ¨©©

èàä êàðøòã ïåà .âðåðòôàä øéà ïåà ,èìòåå éã ïåô¨¨¨

ïåô íéèøt éã ïñéåå ïæàì åö ïòîå÷òâ÷éøåö ÷åñt øòã¨

äøåú ïúî øàô ïòâðåøéñàt éãו. ©©

øòãùåã÷ä øäåæ(.âð÷ â"ç)ïåô êàåå éã ïéà æà ,èâàæ¨©¨

ïòôà ìîéä ïåô ïøòéåè éã ïòðòæ ,ãåä úøéôñ¨

("ïéçéúô ïéòøú"),úåòåáù áåè íåé ï'æéá ,ïäà ïàã ïåô ïåà ,©¨

ïøòéåè éã èøàtùøàô ïøòåå("ïéìéòð ïéòøú"). ©©

èâòøô"ìàøùé úãåáò" øòãäìà" ä"ã íéìäú ,íéèå÷éì)

("äøëæàïøòéåè éã ïòî èëàîøàô ñàååøàô ,©¨©©

øòãééà ïëàåå ééååöèîå÷ úåòåáù áåè íåé øòâéìééä øòã ¨

,âçä úùåã÷î ïîæä áø÷é øùà ìë ,äáøãà" ?ïäà̈
ñàåå ,"àúéðåøèîá éîçéîì íéøòùä åçúôéù éåàøäî¨

,áåè íåé ïâéìééä ïåô èééö éã êéæ èøòèðòðøòã ñò øòî
æà ,ìîéä ïåô ïøòéåè éã ïòðòôò èôøàãòâ ïòî èìàåå¨©©

?äðéëù òâéìééä éã ïäòæ ïòðò÷ ìàæ'î¨

èøòôèðòéã éåå èéåì ,ò"éæ ãéâî øòöéðùæà÷ øòã¨

èâàæ àøîâ(:å íéçñt)øàô ïëàåå ééååö æà ¨©¨©

ïåô íéðéðò éã ïâòåå ïòðò'ùøã ïéåù ïòî óøàã ,áåè íåé©

äìë òèùøòáéåà éã èåè àîúñî" øòáéøòã .áåè íåé
(äùåã÷ä äðéëù éã)ïéà "íéèåùé÷" òøéà èéî ïøäéöðà êéæ¨

ïéà èëàîòâåö ïøòéåè éã ïøòåå íòã ïâòåå ïåà ,âòè éã©

úåùø èùéð èàä øòðéé÷ ìééåå ,èééö òâéèöéà éã¨

."õøà êøã ïéé÷ èùéð æéà ñò ïåà ,ïòîå÷åöðééøà©

ïòååøòöéðùæà÷ øòã éåå ÷éãö øòâéìééä àæà ñàåå èùéð¨©©¨

øéî ïèìàåå ,øòèøòåå éã ïáéøùòâ èàä ò"éæ ãéâî¨¨

ïåô ïòî èäòæ ,íéðt ìë ìò .ïâàæøòáéà èðò÷òâ èùéð ñò¨

ïéà ,"ätåç" éã åö êéæ èééøâ äùåã÷ä äðéëù éã æà ,íòã©

øøåòúð èøòåå äðéçá éã ïåà ,"ïøòîéö" òèñâéðééååòðéà òøéà
ïúî åö êéæ èééøâ äðéëù éã ïòåå ,øäàé ñòãòé ééðñàãðåô¨¨

èøàåå øò ïåà øòèùøòáéåà øòã èééèù éåæà ïåà ,äøåú©©

.äøåú éã ïééæ ìá÷î ïìòåå ïãéà éã ïòåå èåðéî éã óéåà

לתורה קדמה  ארץ דרך  - ארץ' דרך 'שבת 

÷"äøäèâàæòâ èàä ò"éæ øò÷øàåå ì÷éöéà éáøíâ äàø) ¨¨¨

(øáãîá 'ô ,"î"éøä éèå÷éì" 'ñ,úáù øòâéèðééä øòã æà ,©
,"õøà êøã úáù" ïôåøòâ èøòåå ,úåòåáù áåè íåé øàô©

ïâàæ ì"æç éã ìééåå(â ,è"ô ø"÷éå)."äøåúì äîã÷ õøà êøã" ¨

øòã èøòåå íòã ïâòåå .äøåú éåå øòäéøô èîå÷ ,õøà êøã
æéà'î øòãééà ìééåå ,"õøà êøã úáù" ïôåøòâðäà úáù¨

õøà êøã èéî ï÷øàèù êéæ ïòî óøàã ,äøåú éã ìá÷î©©

ïøòåå ùèðòî øòã ïò÷ éåæà øàð ìééåå ,úåáåè úåãéî ïåà¨©

äøåú òâéìééä éã ïééæ åö ìá÷î øùëåî éìë àז. ©

÷"äâäèâàæ ì"öæ ìàèéåå íééç éáø,à"ç ,"äùåã÷ éøòù") ©¨

(á øòùèøòåå äøåú éã ïéà ñàååøàô íòè à©©¨

úåãî ìééåå ,úåáåè úåãî ïåô ïéðò øòã èðàîøòã èùéð

לעכעוויטשערו . מרדכי  רבי הרה "ק פון נאמען  אין געברענגט ווערט הרה"ק זי"עעס פון נאמען אין נאך עס זאגן  אנדערע (און ַָָָָ

זי"ע) מ'סקווירא איציקל ïא ïיר".רבי אויפ 'ן "ברענען דא, שרייבט  הקדוש החיים " "אור דער וואס ווערטער די ַַָָאז

פונקען  ארויסגעקומען זענען ווערטער, די  געשריבן האט הקדוש החיים" "אור דער ווען אז  זאגן, מקורות ַַַָָאנדערע 

ïאïיר . דעם פון ַפייער 

דער האט  שורות, דאזיגע  די געשריבן  האט ער בשעת אז געזאגט, האט  זי"ע  סלאנימער מאטיל רבי ַָָָָָָָהרה "ק

מיט געווארן  געשריבן זענען ווערטער הייליגע די און פעדער , זיין אויף שליטה  די פארלוירן הקדוש  החיים" ַָ"אור

הזה . בזמן ההם  בימים ïאסירט האט עס  וואס  דעם איבער הארץ, הייליג זיין פון געפיהלן ַַָָדי

דארפן  מיר ענינים. געהויבענע  אזעלכע  אין השגה  שום קיין נישט  האבן מיר אז  זעלבסט -פארשטענדליך , ַַַַָס 'איז

מעגליך  אלעס טוהן דארפן מיר אז  און  אריין, גייען מיר טעג הייליגע און גרויסע פארא וואס אין וויסן ַַַַַַָָאבער

באשעפער . צום דערנענטערן צו זיך  און השתוקקות, הייליגע א מיט הערצער אונזערע  ַַַָאהנצואווארימען

זוועהילערז . שלמה 'קע  רבי הרה"ק ההילולא, בעל פונעם טיש  א ביי געווען אמאהל  איז חכם  תלמיד  א איד  ַַַַָא

טיש ביים  תורה  דברי זאגן נישט  - באקאנט ווי - פלעגט  וועלכער  ליראיו)זי"ע, ה ' חכם(וסוד תלמיד יענער האט . ַַָָ

אהנגערופן: ָזיך
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øòã ìééåå ,úåáåè úåãî ïåô ïéðò íòã äøåú éã ïéà
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æà ,"ùèðòî" øãâá èùéð ïöðàâðéà æéà ,úåãî òèåâ êéæ©©

äøåú éã ïééæ åö ìá÷î éåàø ïééæ ìàæ øòח. ¨

éàãååàåö èùéð ,ïáòâ âðåèëà ÷øàèù ïòî óøàã ©©©©

úåøéáò éã ìééåå ,ïèééååö à å"ç ïòðòtòùè©

ïéãä íåé íééá ïåà ,áøàä øàâ ïòðòæ åøéáçì íãà ïéáù¨©
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.øáç ïééæ èòtòùèòâ

חז "ל ... די  פון מימרא א אדער תורה , די אין ïסוק  א אדורכצוטוהן געווען כדאי וואלט  אפשר  -ַַַָָ

געזאגט: איהם און בליק , הייליגן זיין מיט  'אדורכגענומען' איהם שלמה 'קע רבי ַָָהאט

לתורה "... קדמה ארץ "דרך אדורכצוטוהן פארנומען זענען מיר -ַַ

וואס זאכן - ארץ " "דרך  ביי נאר התורה", "קבלת ביי נישט נאך האלט ער זאגן, צו געמיינט  מסתמא האט  ַַָָָָָער

ïורחי", "אורחי פארשידענע  געדרייט  זיך האבן שלמה'קע'ן רבי ביי אז באקאנט ס'איז  ווי תורה, ווי פריהער ַַַַָקומען

יפות. פנים בסבר  אויפגענומען שטענדיג זיי האט  שלמה'קע רבי און הערצער, צובראכענע  אנדערע  ַָָאון

דערציי  האט  קארלין, ïינסק  ישיבת ראש  זצ"ל , גראסמאן ישראל רבי טישהגה"צ ביים געווען אמאהל  איז  ער אז  לט , ַַַַָָָ

טיש, ביים  געזעסן איז וועלכער ירושלים , פון חכמים  תלמידי די פון איינעם  פאר און זי"ע, שלמה 'קע  רבי הרה"ק  ַפון

די  ארום "פארפיהרט" דארט  האבן זיי טיש. ביים  אהנוועזענדע  די פון אויפפיהרונג גאנצע די געשטערט, שטארק  ַַַַָָָָהאט

אהנוועזענדע די פון איינער אז  באמערקט אויך האט  חכם  תלמיד יענער טיש. צום געברענגט מ 'האט וואס ַַָָָָמאכלים 

מער שוין זאל  קיינער כדי ,ïטא אינעם  אריינגעש ïיגן  האט  ער  און  ,ïטא פונעם עסן וויל  חבר זיין ווי געזעהן  ַָָָָָהאט

געהערט נישט ער  האט טיש , גאנצן פון במשך וואס פאקט , דער פארדראסן איהם  האט אויך  דערפון... עסן קענען ַַַָָָָנישט

איז "דאס  געפרעגט: און מער, איינהאלטן געקענט נישט  זיך  איד דער  האט רבי'ן. פונעם תורה  דברי ווארט איין ַַָָָאפילו

געענטפערט: רואיג  איהם שלמה'קע  רבי האט  טיש ? אזא פון אראïלערנען זיך מען  קען וואס  'טיש'? ַַַַָָָא

,ïטא אינעם אריין ש ïייט צווייטער א ווען בייזערן נישט  זיך מ 'טאר אז  לערנען... סאך  א גאר מען קען דא, -ַַַַַָָָָ

אויבערשטער ... דער נאר געטוהן, עס  האט ער  נישט ָָווייל 

תורה, דברי הערן געוואלט האט  חכם תלמיד  יענער מעשה: די צו צולייגן פלעגט  הנ"ל , גראסמאן ישראל  ַָָָהג"ר

מען  קען פונדעסטוועגן, און בהתמדה , לערנען מ 'קען אז  געלערנט, גאר איהם האט שלמה'קע רבי הרה "ק ַָָָאבער

דערפאר און עוולה , אן געטוהן איהם  האט וואס חבר  אויפ 'ן זיך  מ'בייזערט אויב מינוט, איין אין פארלירן ַַַַָָאלעס

נסיון. א פון צייט אין פארלירן צו נישט זיך געבן אכטונג מען ַַַַדארף

אזעלכע זיצן עס  ווי "טיש ", אזא פון לערנען מ 'קען וואס שלמה 'קען רבי געפרעגט  האט  איד  א ווען מאהל, אנדערס  ַַַַַַָָָאן

"סבלנות"... לערנען דא זיך מ 'קען אז געענטפערט, שלמה 'קע  רבי האט  ארץ , דרך מיט נישט  זיך פיהרן וואס  ַָָָמענטשן

געווען  - באקאנט  ווי - איז  וועלכער  זי"ע, אמת" "אמרי בעל הרה"ק  רבי'ן, גערער ביים ïאסירט  האט ַַַָענדליכעס

זיך  רבי גערער דער האט  איינמאהל  איהם. ביי אויסגערעכנט געווען איז  מינוט יעדע  און צייט, אין ïונקטליך ָָזייער 

"אמרי  דער  און פארש ïעטיגט, האט  יענער אבער שעה , געוויסע  א אין טרעפן צו זיך איינעם מיט ַַָָָאïגעשמועסט 

אריינצוקוקן  ספר א געהאט נישט  אפילו מעשה בשעת האט רבי גערער דער איהם. אויף ווארטן געדארפט האט ַַַַַַָָאמת"

סבלנות"... זיך  מען לערנט  "יעצט געזאגט: אמת" "אמרי דער האט זיין , צו  מקïיד אנשטאט  אבער  ָָָדערין,

סבלנות  פון  מדה די זיך אין  האבן מען דארף דערווייל , אריינצוקוקן ספר  א נישט  מ'האט אויב אויך מיינט, ַַַָָָדאס 

געלאסנקייט . ַאון

נאכגעזאגט ח. האט זי"ע , משה גדליה  רבי הרה "ק רבי , זוועהילער  קמט )דער ע' המדות, טהרת צדיק", "יסוד בס' אין (מובא ָָָ

א  ביי טיש  נייעם א באשטעלט האט מענטש  א משל , א געזאגט האט ער אז  זי"ע, גאון  ווילנער פון ַַַַַַָָָָנאמען
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האבן, דארף  ער וואס  טיש  פונעם מאס גענויע די געשעפט'ס -מאן, דעם  פאר געזאגט האט ער ַַַַָָָָָגעשעפט'ס -מאן.

אבער ס 'איז באנוץ . זיין פאר ïאסיג זיין זאל עס  כדי ווייטער , אזוי און זיין, זאל  עס ברייט און לאנג ַַַַַָָָווי

נעגל , און האמער א ברענגען צו געשעפט 'ס-מאן דעם דערמאנען נישט דארף  קונה  דער  אז  ַַַַַַזעלבסט-פארשטענדליך,

צוזאמענשטעלן  נישט  מען קען נעגל , די און האמער דעם  אהן אז ïשוט, דאך איז  עס ווייל  טיש, אין אריינהאקן עס  ַַַַַָָאון

טיש . ַא

די  איבערגעבן  מען קען זיי פאר טובות. מדות בעלי מענטשן פאר נאר  געווארן געגעבן איז  תורה די נמשל: ַַָָדער

טובות, מדות און ארץ  דרך קיין נישט האט וואס  מענטש  דער  אבער זיין. מקיים  עס זאלן זיי  אז מצוות , ַָָָָתרי"ג

תורה . צו זיין  זוכה  נישט ממילא קען ער און "מענטש ", א פון גדר אין  נישט אינגאנצן דאך ַַָאיז




