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מכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מ'סאטמאר שליט"א
צו פאר ענטפערן וואס מחותנים באניצן זיך מיטן ווארט פונעם 'אור לשמים'
צו ספענדן געלט בשעת'ן חתונה מאכען זייערע קינדער

דער הייליגער חתם סופר שרייבט "וההיפוך בהיפוך" ...
אראפ ַא ּפסוק אין משלי )כב ,ב(,
ּ
 ...ס'איז דא ַא ווארט אין דרשות חתם סופר ז' אב ,ברענגט ער
'עשיר ורש נפגשו' ַ -אן עושר מיט ַאן ארימאן ,קומען זיך צוזאם' ,עושה כולם ה'' - .זאגט דער חתם
סופר ,עשירות מיט ארימקייט זענען מחובר און צוזאמגעקלעבט איינס מיט'ן צווייטן לגבי כלל ישראל
מיט הקב"ה .אזוי ווי די גמרא זאגט אין חגיגה )דף ט' ,(:יאה עניותא לישראל' ,ס'איז שיין ארימקייט
פאר אידן  -נישט חלילה צו זאגן ,ס'איז שיין ארימקייט  -עניות ממש ,נאר דאס וואס מען איז ממעט
פון די טובה וואס דער אייבערשטער איז משפיע ,און מען מאכט זיך כעניים  -און באמת האט מען,
משפיע און
ּ
נאר מ'מאכט זיך כעניים  -דעמאלס איז דער אייבערשטער ווי אן עושר ,און ער איז
ּ
משביע מרב טובו.

זאגט דער חתם סופר ,טאמער איז אבער פארקערט ,אידן מאכן זיך כעשירים ,און זענען זיך
משביע מטוב עולם הזה ,דעמאלט איז פארקערט דאס עסק - .זאגט דער חתם סופר  -עשיר ורש
נפגשו ,ס'טרעפן זיך צוזאם דער עושר מיט'ן ארימאן  -עושה כולם ה' ,דער אייבערשטער פירט דאס
אזוי .און דער חתם סופר פירט אויס' :האלטן זיך אידן ווי ארימעלייט ,רש הייסט אן ארימאן ,איז
הקב"ה דער עושר ,און ער איז משפיע מיט א שפע גדול ,און ער ענדיגט זיינע ווערטער ,וההיפך
בהיפך ,און אז ס'איז פארקערט איז פארקערט'...
אראפ בשם דעם הייליגן
ּ
די וועלט טראגט ארום ַאן אור לשמים ) ּפרשת תולדות( ,וואס ער ברענגט
נשפע פון הימל ּפרנסה .און ער טייטשט
אפטער רב ז"ל ,אז בשעת מ'מאכט חתונה ַא קינד ,ווערט ּ
דאס אריין אין ּפסוק )בראשית כו ,ל( 'ויעש להם משתה' ,דעמאלט 'ויאכלו וישתו' ,דעמאלט ווערט
נשפע ּפרנסה.
ּ
וישתו' -
ּ
משתה' ,ווען מ'מאכט ַא חתונה איז' ,ויאכלו
ּ
לויט'ן חתם סופר ,איז אמת' ,ויעש להם
נשפע ּפרנסה .ס'ווענדט זיך אבער וואספארע חתונה מ'שטעלט אהער ,שטעלט מען דאס
ס'ווערט ּ
וישתו' ,מידו
ּ
משפיע דעם 'ויאכלו
ּ
אהער אויף א באשיידענעם אופן ,איז דער אייבערשטער
הגדולה המלאה והרחבה ,פון דעם אייבערשטנ'ס גרויסע פוהלע ברייטע האנט ,מיט א גרויס
עשירות.
בהיפך' .די ווערטער פון הייליגן חתם סופר מאכן אויפציטערן
ּ
וההיפך
ּ
אבער ווי דער חת"ס זאגט '
א מענטש .און איך וויל ארויסברענגען די ווערטער פון חת"ס בלשון אזהרה" ,ווער ס'פירט זיך
משפיע זיין עשירות מיט שפע גדול ,ברכה מרובה.
ּ
בפשטות כעני ,וועט דער אייבערשטער אים
ּ
בהיפך".
ּ
וההיפך
ּ
אבער מ'זאל וויסן מען זאל זיין זהיר בגחלתו פונ'ם חתם סופר ,וואס ער זאגט
)יום ה' משפטים תשס"ח לפ"ק  -בביהמ"ד הגדול וויליאמסבורג(

