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העולמים ! חי  אין אמונה  - קויתי לישועתך
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האטא. עס  וואס  געשיכטע  וואונדערליכע א ברק , בני פון שליט "א ïאלאק מענדל ר ' הרב פון געהערט  האבן ַַָָָָמיר

מארקאוויטש , מרס . עלטער-מומע , זיין מיט  ברק ,ïאסירט בני  פון ז"ל פריעדמאן אליעזר ר' הרה "ח זיידן, זיין פון שוועסטער (א ַַַָ

יאר) 102 פון עלטער אין צוריק, יאר עטליכע געווארן  נפטר  איז ווי וועלכער מלחמה , וועלט  צווייטע ביטערע די פון יארן די אין , ָָָָ

ָפאלגענד:

א  אדורכגעפירט  זיי האבן  אונגארן, אין שטאט, איר  אין אריינגעקומען זענען ימ "ש  רשעים  דייטשע  די ַַַַָָווען

"סעלעקציע". אזא מיינט  עס וואס וויסנדיג ïחד, גרויס אין געשטאנען זענען  שטאט פון אידן אלע  ַַַַָָ"סעלעקציע ".

ווערטער די אמאל , נאך און מאל  איין איינגע 'חזר 'ט, כסדר זיך און געשטאנען, דארט איז  מארקאוויטש  ַַַָָָָָמרס .

האט עס  און אקצענט, אונגארישער  דער מיט געווען  איז  אויסדרוק  איר ה'...". קויתי לישועתך  ה', קויתי ַַ"לישועתך 

דער - רשע  דער דא... פון ארויסנעמען מיך וועט "ווער דאס מיינט אונגאריש אויף  וואס "קע-ויתי", געהערט  ַַָָזיך

פארשטאנען  נישט אבער האט  ער געזאגט. האט זי וואס  געהערט האט  - סעלעקציע די  אנגעפירט האט  וואס  ַַָָָָָָָָדייטש 

מיך  וועט ווער  דא... פון ארויסנעמען מיך וועט  "ווער כסדר  זאגט זי אז געמיינט  ער האט דעריבער  הקודש", ַַָָָ"לשון

דאס קויתיעהם"... "איים ש ïראך: זייער אויף  געענטפערט און באקומען, רחמנות ער האט  ארויסנעמען...". דא ַַַָָָפון

און  זעהענדיג, נישט מאכן זיך וועל  "איך געזאגט, איר ער האט דאן דא". פון ארויסנעמען דיך וועל  "איך ַַַָָָמיינט ,

מעגליך...". נאר  וואו  אנטלויפן קענען וועסטו ַַָאזוי

געטראגן... איר  האבן אויגן אירע וואו אנטלאפן איז  זי און געזעהן", "נישט האט  גוי דער געווען . טאקע  איז  ַַַָָָָאזוי

וועשעריי  גוי'שע א צו אנגעקומען איז  בלע"ז)זי  ביז'ן ("לאנדרי " ארבעט, דער צו געווארן אנגענומען דארט  איז  און , ַַָָָָָ

דע פון  אירסוף  פון איינציגע  די פארבלייבנדיג מלחמה, דער פון ענדע  ביז 'ן געארבעט  זי האט  דארט מלחמה. ַַָָר 

מש ïחה ברודער)גאנצע דערמאנטן איר  השם,(אויסער ברוך  האט, זי וואו אמעריקע, קיין  געפארן זי איז מלחמה, די נאך . ַַָָָ

קויתי  "לישועתך געזאגט : האט  זי וואס  ווערטער די פון זכות אין אלעס היים, אידישע  הערליכע א ַַָָָאויפגעשטעלט 

טויט . זיכערן א פון געראטעוועט  איר  האט  דאס  "קויתי" דער ַַָה'...".

ז"ל , כהן משה  ר' וישר, תם איש  אן געווארן נפטר ברק  בני אין איז  צוריק, יאר אהאלב און איינס  בערך ַַַָָמיט

דער עליזה ". בן "משה  אלס באקאנט  געווען איז און זי"ע , רבי'ס לעלוב'ער די צו אפט  אריינקומען פלעגט  ַַַַָוועלכער

נישט ער האט דאן זינט און צוריק , יארן לאנגע רח "ל  געווארן פארוואונדעט ליידער איז  איד, טייערער  ַַַָָָָדאזיגער

"וויל א מיט געווארן געפירט שטענדיג איז ער  געארבעט. האט מח זיין נאר רח "ל , אבר איין קיין רירן ַַָָָגעקענט 

האט ער גוטמוטיג . און בשמחה שטענדיג זיין צו פון צוריקגעהאלטן נישט אבער איהם  האט אלעס  דאס ַַָָָָטשעיר".

ר' טאטן  זיין געפרעגט האט  ער אז  זון, זיין יבלחט "א פון געהערט  האב איך ïנים. אויפ 'ן שמייכל  א געהאט ַַַַָָאייביג

גאנצער דיין און לאגע , שווערע  אזא אין זיך געפינסט  דו ווען פרייליך , זיין קענסטו אזוי ווי מורי, אבי ילמדני ַַַַַמשה:

געענטפערט: איהם  משה  רבי האט  רח"ל ? כלי' 'שבר א ווי ממש  איז ַָקערïער

"וויל א אויף  געזעסן וואלטן  אלע  איך, ווי מצב אזא אין געווען וואלטן וועלט  דער  אויף מענטשן אלע  אויב -ַַַַַָָ

זיין  געקענט וואלט  איך אז  ïשוט דאך איז טריט, און שריט יעדן אויף  הילף  צו אנקומען געדארפט  און ַַָָָטשעיר"

מענטשן  ארומיגע  אלע דען? וואס נאר אנדערע . און מיר צווישן חילוק  א דא נישט  דאך איז  עס  ווייל  ַַַַָָָָפרייליך,

אז יושר, א דען איז טשעיר". "וויל א מיט  מיך מ 'פירט  און רח"ל  געלעמט בין איך נאר  געזונט , השם, ברוך ַַַָזענען,

געזונט?... ה', ברוך  זענען, מענטשן, אלע  אז  טרויעריג, זיין דערפאר ַַַָכ 'זאל 

זיינע מיט  איינער , יעדער אמת... געוואלידער  טיפע  אזא ליגט איד, "איינפאכן" דעם  פון ווערטער די  ַַַאין

גוט ... עס  גייט אנדערע פאר  וואס דעם צוליב טרויעריג זיין צו  נישט היטן זיך דארף ַַַָשוועריגקייטן,
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א  אין איד קלוגער א געזאגט  אמאל האט פארן ענדליך צו  ישראל בני אחינו ביי איינגעפירט ס 'איז  וואו מעריקע, ַַַָָָָ

אין  אïצורוען זיך כדי צייט, חדשים צוויי ארום  דארט  זיך  געפינען טייל  'קאנטרי'. אין 'באנגעלאוס' די אין  ַָָָָָזומער

דירות. אלטע בערג די אין געהאט  האבן לייט  רייכע  די אויך אז  איינגעפירט, געווען איז  צוריק, יארן לופט. גוטע ַַַָָדי

האט דירה, די אין ארומש ïאצירט  מ 'האט  ווען "חורבות"... נאר  "דירות", געווען נישט  זענען דאס  געזאגט , ַַָָָָָבעסער

געפרעגט, אמאל  איד  קלוגער א האט אינדערהיים"... זיך ביי "ווי געדרייט זיך האבן מייז געשאקלט... זיך ערד ַַָָָָדי

ס 'איז וואס וואויונונגען, אלטע  אזעלכע  אין וואוינען זאלן אידן, בעל -בתי'שע  לייט, רייכע אז  מעגליך איז אזוי ַַַַָָווי

א  ווי אזוי ïאלאצן , הערליכע אין זיי וואוינען שטאט  אין וואס צייט דער  אין וואוינען, צו דארט  חרïה א ַַַַַָָָממש

צוויי  אויף  בלויז  עראי", "דירת א נאר  דאך איז  עס  וויבאלד אז געענטפערט , איינער  האט ובעצמו ? בכבודו ַַַָָָקעניג 

ארגומענט . דעם  אנגענומען נישט אבער  האט איד קלוגער דער וואוינען. דארט  און "אויסהאלטן" עס מען קען ַַָָָָחדשים,

צימער הערליכן א דינגען צו געלט  סאך א אויס  גיבן מענטשן סאך א אז  דאך מ 'זעהט אז  גע'טענה 'ט, האט ַַַַַַַָָער

בילעט  א קויפן צו תועפות" "הון  א אויס מ 'גיט  אדער  טעג, עטליכע  אויף האטעל  א "ביזנעס("טיקעט ")אין אין ַַַָָ

איז תועלת דער און בענקלעך , באקוועמערע אויף  מ'זיצט דארט ? "גדולה" די איז  וואס  עראïלאן. אויפ 'ן ַַַָָָקלאס"

ענטפערס אלע  מער... אדער חדשים צוויי  צייט, לאנגע א פון אבער  מען רעדט דא שעה 'ן. געציילטע  אויף ַַַָָָָנאר

אייגענעם אן  פארגעשלאגן ער  האט סוף , צום אïגעווארפן. מענטש קלוגער דער האט געגעבן, איהם מ 'האט  ַָָָָָָָָוואס

איז דעם וועגן און האב , איך ווי מער  'קאנטרי' אין נישט  האט  חבר  מיין וויבאלד  איז , סיבה ריכטיגע די ַָָָענטפער:

א  אין וואוינט צווייטער דער וואו שטאט , אין נאר דערמיט... באגעניגענען  זיך זאל  איך אז מיר, פאר  גוט  אויך ַַַַָָָעס

ïאלאץ ... ענדליכן אן האבן אויך  איך דארף  ïַַַַַַָאלאץ ,

זאגטב . מדרש דער ווי  ïראבלעמען, אלע פון געהאלפן מען ווערט  אליין בטחון דעם פאר בלויז  אז  וויסן, ַַַַַָָָמ 'דארף 

כה ) תהלים טוב, געגאנגען (שוחר זענען וועכטער קייזערליכע  די אז אבושה", אל  בטחתי בך "אלקים ïסוק ַַאויפ'ן

דער האט פארדעכטיגט. אויגן זייערע  אין אויסגעזעהן האט וועלכער  מענטש , א געכאïט  האבן  און גאס  די ַַַַָָָאויף

און  אïגעלאזט, איהם האבן זיי קעניג". ביים  שטוב-מענטש  א בין איך  ווייל  ,ïא מיך 'לאזט געזאגט, זיי ַָָָָָָמענטש 

נעכטן  האבן "מיר געזאגט: איהם  און קעניג, צום געברענגט  איהם זיי האבן אינדערפרי אינדערפרי. ביז געהיטן  ָָָאיהם

ניין. אז  געענטפערט ער האט איהם, קען ער  אויב געפרעגט איהם  האט קעניג  דער  ווען בן-בית". דיין ַַָָבאגעגנט

"טייערער געענטפערט , האט ער און מענטש ?", שטוב  מיין ביזטו  אזוי ווי אזוי, "אויב געפרעגט: איהם  קעניג דער ַַָָהאט

נישט זיי  וואלט איך אויב  ווייל  דיר , אויף  פארלאזט זיך האב איך אבער  בן-בית, דיין נישט טאקע  בין איך ַַָָָָקעניג,

אזוי  שטוב -מענטש)געענטפערט  דיין בין איך וועכטער:(אז די צו געזאגט  קעניג דער האט געשלאגן"... מיך זיי  וואלטן , ַַָָָָ

"אלקי  געזאגט, ע"ה  המלך דוד האט אזוי  אïלאזן". איהם איר  דארפט  מיר, אויף  פארלאזט זיך האט  ער ַַַַָָָָָָ"וויבאלד

נישט זיך פיינט מיינע  זאלן - לי" אויבי יעלצו  "אל  דעם וועגן און דיר, אין בטחון האב איך באשעפער, בטחתי ", ַָָבך

פארשעמט נישט  זאלן דיר , צו האפען וואס  אלע יבושו', לא קויך 'כל  נאר אליין, איך נאר נישט און מיר , אויף ַַַָָָָָפרייען

ווערן.

געגאנגען ג. איז ער וואס מאל  יעדעס  געפירט , זיך  האט  זצ"ל , אלעזר" "מנחת  בעל  הרה"ק רב, מונקאטשער  ַַָָָדער 

מעשה: דאזיגע די דערציילן צו חולים, ביקור פון מצוה  די זיין ָמקיים

אויפגעזאגט איהם האבן דאקטוירים די און ל "ע  געזונט נישט  געווען זי"ע רב בארדיטשעווער דער  איז ַַָָָָאמאל 

א  געהערט  זיי  האבן ïלוצלינג תהלים . געזאגט און אינדרויסן געשטאנען זענען תלמידים  זיינע רח"ל. לעבן ַַָָָדאס 

ערד.גרויסן דער  אויף ליגט רב בארדיטשעווער דער  אז  געזעהן זיי האבן אריינגעקומען, זענען זיי ווען און ַַַָגערודער,

אינדרויסן, ארויסגעגאנגען זיי זענען בעט , אויפ 'ן ארויפגעלייגט  צוריק  און אויפגעהויבן איהם  האבן זיי ווי דעם ַַַָָנאך

תהלים . זאגן צו  ָווייטער



ויחי  - קוואל פרשה âדער

"éì íãà äùòé(áé ,åð íù)éë éùôð éîåã íé÷ìàì êà" .
"èåîà àì éáâùî ,éúòåùéå éøåö àåä êà ,éúå÷ú åðîî

(æ¯å ,áñ)"êéìà çèåáä ,é÷ìà äúà êãáò òùåä" ñàãד. .¨

ùåàé ïéà ïééøà èùéð ìàîðéé÷ èìàô ãéà à ,èðééî©©¨©

èñééåå ,å"ç äøö à ïéà êéæ èðéôòâ øò áéåà åìéôà .å"ç©

,äøö ïééæ ïåô øòñòøâ æéà øòèùøòáéåà øòã æà øò©

åö ùéðøòèöðéô ïåô ïòîòðñéåøà íäéà èòåå øò ïåà©

éã ïâàæ åö ïò÷ðòãòâ øòáà óøàã øò .èéé÷âéèëòì©¨¨

"'ä éúéå÷ êúòåùéì" øòèøòååהïöðàâðéà ïæàìøàô êéæ ïåà ,©¨©

.øòôòùàá ï'ôéåà©

ש ïירן  אנגעהויבן ער האט  צוביסלעך און טיי, און וואסער געבעטן רב בארדיטשעווער  דער האט שעה, א ַַַָָָָנאך

תלמידים: זיינע צו געזאגט  רב בארדיטשעווער דער האט ש ïעטער, געזונט . געווארן  ב"ה  איז ער ביז ַָָָבעסער ,

עס וואס  דערמאנט  זיך האב איך אבער רח"ל , געווען מייאש זיך  האבן דאקטוירים די ווי געהערט  האב איך  -ָָָָָָ

יסובבנו" חסד  בה ' "והבוטח  אז זי "ע, מעזריטש  פון מגיד גרויסער  דער  רבי, מיין געזאגט  י)האט לב, נישט(תהלים איז ַָָ

בדרך  מציאות אן איז יסובבנו" חסד בה' "והבוטח  נאר  הבטחה, א נישט  איז  יסובבנו" חסד בה ' "והבוטח ברכה , ַַַָא

אמונה מיט געווען מחזק זיך  איך האב ממילא, בריאה. די אין אריינגעלייגט האט  אויבערשטער  דער  וואס ַָָָטבע ,

ערד. דער אויף ליגן געטראפן מיך איר האט דערפאר  און בעט, פון אראïגעגאנגען בין איך ביז באשעפער , ַַַַָָָאין 

קדשים, קודש דאך איז  יסובננו" חסד בה ' "והבוטח ïסוק דער  זיך, ביי געטראכט  אבער  איך האב שïעטער -ַָָָ

נישט בין איך אז  אויס  ווייזט  עס  נאר ערד? דער אויף  געפאלן איך בין  פארוואס מאי, אלא אזוי, זיכער דאך ַַַַָָָאיז 

מחזק שטארקער נאך זיך איך  האב - ענוותנותו  בגודל  געזאגט רב בארדיטשעווער דער  האט  - "בוטח " גענוג ַַָָָָגעווען

געווארן. געזונט  ב"ה איך בין אזוי און בטחון, און אמונה  מיט  ַָגעווען

זי"ע רב ציעשנוב'ער מרן")דער  "ïתח  ד"ה  ויגש, פ' ריש שמחה", די ("דברי פון חיזוק  פון לימוד וואונדערליכן א ַלערנט 

נאך  צרה איין נאכגעיאגט  זיי האט  עס ווען מצרים , אין שבטים  די פון מצב דעם אין אריין מ 'טראכט אז  ַַַָָָָשבטים .

אונט מ 'האט מרגלים , אלס פארדעכטיגט געווען זענען זיי צווייטע. ïעקלעך,די  זייערע  אין בעכער א ערגעווארפן ַַַָָ

יאוש אין אריינפאלן געקענט  לכאורה זיי  וואלטן בנימין... אוועקגענומען מ'האט זיי, פון שמעון אוועקגענומען ַַַַָָָמ 'האט

א  אז  געטראכט  נישט  אפילו האבן זיי און טובה , זייער  פאר  געווען השתלשלות גאנצע די איז  אבער, באמת, ַַַַַַָָח "ו.

יעדן  אין מענטש , דער  דארף  אזוי למעשה, געווען ס 'איז ווי אזוי איבערדרייען, זיך אלעס  וועט  שïעטער ַַַַמינוט 

איבערגעדרייט אלעס וועט  מינוט  איין  אין אז  אמונה  שטארקע א מיט  לעבן זיך, געפינט ער  וואס מצב  ַַַַָשווערן

אמן. קריב, ובזמן בעגלא השתא לגאולה , ומשיעבוד לאורה  מאפילה ווערן

ערד. ווייל  קנעכט , דיין העלף  אליך", בוטח  שהוא מצד עבדך, "הושע  ïסוק , דעם ז"ל  מלבי "ם דער טייטשט ַאזוי

דיין  פון כבוד דעם נוגע  איז  דאס און בך", הבוטחים לעזור  שמך, לכבוד נוגע  "וזה דיר. אויף  זיך ַָָפארלאזט

דיר אין זיך פארזיכערן וואס מענטשן די העלפן צו בטחון,נאמען, האט  וואס מענטש  דעם העלפט  אויבערשטער דער  אויב (ווייל ַָָָָ

וועלט ) דער אויף  שמים כבוד פארמערט דאך  עכ "ל .ווערט  , ַָ

זיךה . המטה )מ 'פירט שעל שמע קריאת לישועתך (ביי  ה' לישועתך, ה ' קויתי ה ', קויתי "לישועתך מאל , דריי זאגן ָָצו

דו זייט  וועלכע צו און דרייען, נאר זיך וועסט  דו וועג פארא וואס  אויף מענטש, צום מ 'זאגט ווייל  ַַָָָקויתי",

האפען  צו שטענדיג כדאי איז  ממילא, חסדים, אויבערשטען'ס דעם צו אנקומען דארפסטו ווענדן, נאר זיך ַָָָוועסט 

באשעפער . ַצום

געברענגט  ווערט לוצק)אויך אבד"ק זצ"ל סאראצקי זלמן רבי להגאון אליו", קראנו בכל אלקינו "כה ' ד"ה  ואתחנן , פ' לתורה ", אז("אזנים ַָָ

דעריבער, איהם. צו נענטער  ער ווערט אויבערשטען , צום  האפענונג זיין מיט  זיך דערנענטערט מענטש  דער מער ָָוואס

מאל  ערשטן ה'")ביים  קויתי צווייטע("לישועתך דאס  עס  איז מאל , צווייטן ביים  ווארט , דריטע  דאס הוי' שם דער איז  ָָָָָ

לישועתך")ווארט  ה ' ווערטער ("קויתי דריי די צווישן ווארט  ערשטע  דאס הוי' שם דער  איז מאל , דריטע  דאס  און ("ה ', ָָָָָ

קויתי") ...לישועתך 

געברענגט  ווערט קלה )עס אבות, מעשי אבות", "תורת באגעגנט(ספר אמאל  האט זי"ע  קאברינער  משה רבי הרה"ק  ַַַָָָאז 

איהם איד דער האט ïאסירט. האט עס וואס געפרעגט איהם  האט  ער  און טרויעריג, געווען  איז  וואס איד ַַָָָָָא

מצב ענגען אן אין זיך  געפינט איד א ווען געזאגט : איהם  קאברינער דער האט  לאגע , שווערע זיין וועגן ַַַָָָדערציילט

און  לישועתך", ה ' "קויתי זאגן ער זאל  ח"ו, ערגער ווערט מצב זיין אויב ה'". קויתי "לישועתך זאגן ער  דארף ַָָָח "ו,
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קויתי"... לישועתך  "ה ' זאגן ער זאל ערגער , נאך איז  מצב זיין פון אויב אויסדרוקן אלע די דורך  אז זאגן, צו געמיינט  האט (ער ַַָָָָָ

לאורה ) מאפילה ארויסגיין  סוף צום ער  וועט  באשעפער , צום  .האפענונג ַַָ

ווערט בטחון, דעם  זיך אין איין מ 'באקט  און ה '", קויתי "לישועתך מ 'זאגט מער  וואס אז  אויך, איז  כלל  דעם  ַַָָאין

אויגן. די פאר ישועה די שוין מען "זעהט" ממילא און אויבערשטען, צום נענטער ַמען

ïסוק אויפ 'ן זצ"ל, הגרי"ז  רב בריסקער  דער געזאגט האט  ג-ד)אזוי לז, ורעה(תהלים ארץ  שכן  טוב ועשה בה ' "בטח ַָָ

וועגן  רעדט  ïסוק  צווייטער דער  אז געזאגט , רב בריסקער דער האט  לבך". משאלות לך ויתן ה ' על והתענג ַָָאמונה ,

האט יעצט שוין אז העלפן, איהם וועט אויבערשטער דער אז  זיכער אזוי איז  ער  אז  בטחון, אין מדריגה  גרעסערע ַַַַַָא

פארגעניגן ה'")ער על לבך ".("והתענג משאלות לך "ויתן זכות : דעם  אין און געווארן, געהאלפן שוין וואלט ער ווי גלייך ַָָָ

וועל "אנשטאטדי געלט , זוכנדיג נאכט און טאג ארום  זיך  דרייען וואס  מענטשן די וועגן ווערטל  א זאגט ַַַַָָָט 

אנקומען ". בעסער וועסטו קויתי'... 'לישועתך ïסוק דעם  מיט דריי געלט , מיט  ָדרייען

בריסקער חיים  רבי גאון ביים שבת אויף געווען אמאל איז ער אז דערציילט , האט זצ"ל  קאליש  שלמה רבי ַַַָָהגאון

מינוט, 20 פון במשך התלהבות גרויס  מיט זאגט חיים רבי ווי געהערט ער האט סעודות' 'שלש ביי און ָָזצ"ל ,

קויתי ". לישועתך  ה' לישועתך, ה' קויתי ה ', קויתי "לישועתך

ïסוק יד)אויפ'ן כז, גמרא(תהלים די זאגט  ה'", אל  וקוה  לבך ויאמך  חזק  ה' אל  לב :)"קוה  ïסוק(ברכות דער אז  ַָ

מענטש דער  אויב ויתïלל". יחזור נענה  ולא שהתפלל  אדם ראה  "אם לערנען, צו דיך ה '", אל "קוה מאל  צוויי ָָזאגט

א  זאגן מען קען מאל. צווייטן א בעטן ער זאל  געווארן, געהאלפן נישט איז  ער  און געבעטן האט  ער אז  ַַַָָָָָָזעהט

איז ער און אויבערשטען צום געהאפט  האט  מענטש דער אויב  אז לערנען, אויך אונז  קומען חז"ל  די אז  ַַָָכוונה,

זאל ער נאר זיין, מייאש נישט זיך ער זאל  בשלימות, געווען נישט  איז  בטחון זיין ווייל  געווארן, געענטפערט ָָָָנישט

מאל צווייטן ביים דאך  ער  וועט  געווען", "מצליח נישט  ער האט מאל  ערשטע  דאס  אויב  אויך און האפען, ָָָָָָווייטער

אז כדי ה'", קויתי "לישועתך מאל  דריי מ 'זאגט וואס  ענין דער  אויך איז דאס בטחון. שטארקערן א האבן ַַַָָָָָשוין

א  און מאל צווייטן א זאגן ער זאל  בטחון, אמת'ן דעם געהאט  נישט  נאך ער האט  זאגן  מאל  ערשטן ביים  ַַַָָָָָָָאויב

באשעפער . אין בטחון אמת'ן צום זיין זוכה סוף  צום וועט  ער ביז  ה '", קויתי "לישועתך מאל , ַָדריטן

גוט זאל  ער ה '. קויתי לישועתך - אמאל  נאך און מאל  איין איבער'חזר 'ן דארף מענטש דער  איז, כלל  ַַָָָָדער

זיינע אלע פון ווערן געהאלפן באמת ער וועט אזוי און באשעפער, צום האפענונג די הארץ  אין  ַַַַָָָאיינווארצלען

מקרא, מאל  צוויי תרגום", ואחד  מקרא "שנים  וואך יעדע פרשה די סדרה " "מעביר  מ'איז  ווי ïונקט ïָָָראבלעמען.

איבער עס  מען טייטשט  דערנאך און ïסוק , דעם  מ'לייענט אז  דערמיט מרמז מ 'איז וואס  תרגום, מאל  איין ַָָָאון

מען לייענט  דערנאך  און  נאר, פארשטייט  ער ש ïראך וועלכע  אויף שומע ", שהוא לשון אמאל ,"בכל  נאך ïסוק  דעם ַַַָָָָ

זיך  פאר  "אויסטייטשן" און ה'", קויתי "לישועתך זאגן מען דארף  אזוי הארץ , אין אריין עס גייט דעם דורך ַַַַַָווייל 

האפט ער אזוי ווי  דערגיין צו  זיך, געפינט ער מצב וועלכן אין און אימער , וואו  איינער יעדער  דערפון, ïשט ַָדעם

ביינער ... זיינע  אין איינגעקריצט  גוט איז זאך די  ביז  איבער'חזר 'ן, ווידער עס ער זאל  דאן און ישועה, די אויף  ַַָבאמת

תשובה " "שערי דער  ברענגט קיח)אזוי סימן זינען(סוף  אין אויך האב "איך ז "ל , צמח  מהר"י פון נאמען (בייםאין ַָָ

היום") כל קוינו  לישועתך "כי ווערטער, די אונזזאגן אונז, מיט  טוט ער וואס  אויבערשטען פונעם ישועה די אויף  האפען צו , ָָָ

גרויסן  א געפונען דעם  דורך האב  איך און מינוט , יעדע און טאג יעדן ïגעים  שלעכטע  סאך א פון ראטעווען ַַַַָָצו 

עכ "ל . צרה " עת א אין מאל  סאך א ַַַָנוצן

"הנותן  שחרית תפילת ביי אינדערפרי  יעדן מאכן מיר וואס ברכה  די אויף  מאל , מערערע  געזאגט שוין האבן  ַָָָָמיר

אן  מאכן צו  ווייסט  עס  אז  הינדל , דאס ïונקט מיר דערמאנען פארוואס  לילה". ובין יום בין להבחין בינה ַַַַָָלשכוי

די  נאר נאכט? און טאג צווישן  חילוק  דעם אויך  דאך  ווייסן בהמות און חיות אלע נאכט ? און טאג צווישן ַַַָָָָחילוק

די  אויף לעכטיג ווערט דעמאלטס  ווייל טאג, ווערט עס  ווען ערשט חילוק , דעם ווייסן בהמות און  חיות ַָָאנדערע 

עס ווען שוין פארשטייט הינדל , דאס - "שכוי " דער אבער חילוק, דעם דעמאלטס  זיי דערקענען ממילא ַָָָוועלט ,

ווען  שוין קרייט ער  און וועלט, דער  אויף לעכטיגקייט קומען באלד וועט עס אז  וועלט , דער אויף  טונקל  נאך ַַָאיז 

טונקל איז  עס ווען  צעטומלט  ווערן נישט  מ'זאל  אז  אונז , פאר לימוד א איז  דאס וועלט. דער אויף  נאכט נאך ַַַַָָָס 'איז

קומען  צו  זיך  גרייט וואס לעכטיגקייט די יעצט  שוין זעהן און וויסן מ 'זאל נאר אופן, זיין  אויף איינער יעדער  ָָָח "ו,

בינה לשכוי "הנותן זיך, פאר ברכה  א פארדינט מעלה דאזיגע די און וועלט , דער  ".אויף  ַַַָ
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éåæààøîâ éã èâàæ(:èë úåçðî)÷åñt ï'ôéåà,åë äéòùé) ©¨

(ã,"íéîìåò øåö 'ä ä¯éá éë ãò éãò 'äá åçèá"
åì àåä éøä ,àåä êåøá ùåã÷äá åðåçèá äìåúä ìë"
ñàåå øòðééà øòãòé ."àáä íìåòáå äæä íìåòá äñçî¨

íäéà èöéù ,øòôòùàá íòã óéåà ïåçèá ïééæ ïà¯èâðòä¨©

.èìòåå òðòé óéåà ïåà èìòåå øòã óéåà øòôòùàá øòã©

ווייטער און יעצט פון נעמען זיך - השובבי"ם ימי

âéãðòééèùâòè í"éááåù éã ïåô øòéåè íééáוñàåå ,¨

,íéùòîä ïå÷éú ïåà äáåùú ïåô âòè ïòðòæ
ïåà úåãéî éã ïìòãééàñéåà êøåã ,äøåú ïòðøòì êøåã

ùôðä úøäèזïéà ïééæ ïðåáúî ìñéáà êéæ øéî ïôøàã ,©©

ïøàååòâ ïáòâòâ æðåà øàô ïòðòæ ñàåå äáåùú ïåô ïâòåå éãח. ¨¨

שירה" "ïרק אין שטייט פארוואס  טעם  א זיין אויך קען "קרות (פ"ד)דאס  ווייל  ה'", קויתי לישועתך אומר "תרנגול  ַַָ

הינדל דאס דאך איז  ער("תרנגול")הגבר" "רופט" דעם וועגן  און וועלט , דער אויף פינצטער  אלץ נאך איז  דאן און , ַַָָָ

"פינצטער" ס'איז  אז זעהען זיי ווען דערשרעקן נישט  זיך  זאלן זיי וועלט , דער פון מענטשן אלע  וויסן לאזט  ַַָָאון

ה'". קויתי  "לישועתך  נאר ָח"ו ,

משה ", "זכרון אלס  באקאנט "שטיבלעך ", ירושלים'ער די אין געקומען איז מענטש  אז  ווערטל , א ַַַַַמ 'דערציילט 

איד, "ר' געזאגט: איהם  מען האט  בינה"... לשכוי "הנותן ברכה די קול  אויפ 'ן הויך געזאגט  און מיטאג, אזייגער  12ַָָָָ

חילוק דעם  פארשטיין צו פארשטאנד האט ער אז רעדט  איר וועלכן וועגן הינדל  דאס  גע 'שחט'ן לאנג שוין ַַַַַָָָמ 'האט

די  מיט  שיינט זון  די ווען דעמאלטס  וויסן צו  "חכמה" קיין נישט ס 'איז געזאגט , ווי ווייל נאכט...". און טאג ַָָָצווישן

דעם וויסן צו רבותא א ס'איז  "נאכט". און "טאג" פון  מושג א דא ס 'איז אז טאג, אינמיטן שטארקייט ַַַַָָָגרעסטע 

לעכטיג  ווערן ס 'וועט  און אויפשיינען, זון די וועט  אט -אט  אז געדענקען  צו נאכט , נאך איז עס ווען דעמאלס ַַָָָָחילוק,

וועלט ... דער אויף 

אדער ודם  בשר א אין נישט און אויבערשטען, דעם אין נאר  זיין דארף בטחון דער אז ַַַַָָזעלבסט-פארשטענדליך,

עניינים . אנדערע ַאין

סופר " "כתב דער טייטשט "לישועתך")אזוי ד"ה  ויחי, דן,(פ' צו  געזאגט  האט  ע"ה אבינו יעקב וואס דעם אויף  , ַָָָ

דן, שבט  פון גיבורים  ארויסקומען  וועלן עס  אז  בנבואה  געזעהן האט  יעקב ווי דעם  נאך אז ה'", קויתי  ַַַָָ"לישועתך 

איך  - ה' קויתי  לישועתך  - נאר שטארקייט, אייגענע  די אויף פארלאזן נישט זיך מ 'זאל  אנזאגן, געוואלט ער  ַַָָָָָָָהאט

אשה . ילוד א פון גבורה די אויף  פארלאזן נישט  זיך מ 'טאר  באשעפער. דעם  פון ישועה די אויף נאר ארויס ַַַַָָָקוק 

מענטש . א פון ישועה  די אויף נישט און ה'", קויתי  "לישועתך  אויסגעפירט  ער האט ַָדעריבער

מ 'זאלו. ב'בואם , ו'ששים  ב'צאתם  'שמחים תיבות ראשי איז  מ 'האטשוב"ב וואס  אלעס טראץ בשמחה  שטענדיג  זיין ַָָָָ

י'דינו . מ'עשה  ב'כל  ו 'הצלחה  ב'רכה  ש'פע שובבי"ם: פון תיבות ראשי די זיין קען דאן און פריער, געמאכט  ַַַקאליע 

ארמיי:ז. רוסישער  דער  פון זעלנער א געפרעגט אמאל האט זי"ע  התניא בעל הייליגער ַַַָָדער

העלפט" אויף  'העלפט  פון ספק  א אין זיך שטעלסטו פראנט , אויפ 'ן קעמפן ארויס גייסט  דו  ווען מאל  יעדעס  -ַַָָ

שלאכטן, די אין אומקומען וועסט  דו אדער לעבעדיג, פראנט פון צוריקקומען וועסט  דו אויב ספק  א איז  עס -ַַָָ

מיר וואס  דעם מיט  דאס  שטימט  אזוי ווי געמיט. פרייליך א מיט שלאכט  צום ארויס גייסטו פונדעסטוועגן ַַַַָָאון

כדי  אלץ  וועלט, דער אויף  רח"ל  יסורים  און צער יעדן ליידן צו מסכים איז  רח "ל  מענטש קראנקער א אז  ַַַַזעהען 

פון  געפיל  אזא מיט נאך און  מלחמה , די אין לעבן דיין זיין מפקיר  קעסטו אזוי ווי  איז  אביסל . נאך  לעבן בלייבן ַַַַָָצו 

באגייסטערונג?. און ַשמחה 

התניא: בעל  דעם געענטפערט  סאלדאט  דער  ַָָהאט 

תאווה די איהם  אין  זיך שטארקט שונא, דעם  קעגן קאמף  אין ארויס גייט  סאלדאט א ווען אז  איר, זאלט  וויסן -ַַַַַַָָ

לעבן... צו  מענטש  א פון באגער  און ווילן דער ווי שטארקער פיל  איז  'תאווה' די און פיינט, דעם באזיגן צו  נצחון , ַַַַפון

די  פון כוונה די איז דאס אז  געזאגט, זי"ע  התניא בעל  דער האט  סאלדאט, דעם פונעם הסבר דעם ַַָָָָהערנדיג

חז"ל  די פון ה .)ווערטער דעם(ברכות קעגן זיגן טוב יצר  דעם מאכן מ 'קען הרע", יצר  על  טוב יצר אדם ירגיז  ַ"לעולם 

די  וועט דאן ווייל  הרע , יצר  מיט 'ן מלחמה  און "רוגזה " א פירן דורך - "ירגיז" פון אופן אן  אויף  נאר הרע , ַַַָיצר 

לעבן. עצם  זיין ווי איהם  ביי חשוב'ער זיין יצר, דעם באזיגן צו ַ"תאווה"

אויףח. געגאנגען איז  ער ווען אמאל  אז דערציילט, האט זי "ע, ישועה" "עטרת בעל  הרה "ק  רב, דזשיקוב 'ער  ַַַָָדער

ג  און וויען, שטאט דער אין  גאס  און דער יענעם צו צוגעגאנגען ער איז גאס . די רייניגט  איינער  ווי עזעהן ַַַָ
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èðàä ò÷ðéì ïééæ ïåà ,íéøôà ïåô tà÷ ï'ôéåà èðàä©¨©

.äùðî ïåô tà÷ íòã óéåà¨

ïונקט זיין גאס  די  וועט  צייט , קורצע א ביז  גאס ? די רייניגן צו ארבעטן שווער  אזוי דארפסטו  "פארוואס  ַַַַַַַָגעפרעגט ,

געענטפערט: איהם  גוי דער האט  אומזיסט ?". ארבעטן דארפסטו פארוואס  איז  פריער, ווי שמוציג ַַַַָָאזוי 

וועל איך אויב  אבער  פריער , ווי אזוי פארשמירט זיין גאס  די וועט שטונדן געציילטע  ביז  אז  טאקע , ריכטיג -ַַַַַָ

רייניגן  צו מעגליך  זיין נישט מער שוין וועט  עס  הימל... ביז 'ן דערגרייכן שמוץ  דער וועט גאס , די כסדר  רייניגן ַנישט

ָדא...

אז לימוד , וויכטיגן א געלערנט  ער האט  גאסן-רייניגער דעם  פון אז  געזאגט , שïעטער ישועה " "עטרת דער ַַַַָָָהאט

מיט אנהייבן וועט מענטש דער  אויב  און שווענקען, און רייניגן צו טעג, שובבי"ם  די אין ארבעט  אונזער  איז  ַָָדאס 

טעג, שובבי"ם  די אדורכגיין וועלן עס ווי  דעם נאך ח"ו מאכן קאליע ווידער  ממילא דאך וועל  איך  חשבונות, ַַַָָזיינע

טענה, לעכערליכע א אבער דאס איז זינד? מיינע פון יעצט רייניגן זיך פון פארדינען איך וועל  וואס אזוי , אויב ַַַָָָאון

"פארשווענקען" איהם עבירות די וועלן עבירות, די פון זיך רייניגן און טוהן תשובה נישט  יעצט וועט  ער  אויב ַווייל 

...ïקא איבער'ן ביז  ָח"ו 

געוויסע א קומען וועט  עס ווען זאגן, און תשובה  די  אïצולייגן נישט  איז, תשובה  פון ïונקטן הויïט  די פון ַָָאיינע 

ווערטער די אויף  זאגן ספרים די ווי טוהן, תשובה איך  וועל  ארט, געוויסן א אין זיין וועל  איך וועל  אדער ַָָָצייט ,

חז "ל  די פח .)פון בערג (שבת די אויף סיני בארג  דעם אריבערגעבויגן אויבערשטער דער האט  תורה , מתן פאר ַַַַָאז

'דארט' איר וועט  - קבורתכם" תהא "שם  תורה, די נעמען נישט וועלן זיי אויב אז  געזאגט , זיי און אידן די ַָָפון

קומען  וועל  איך ווען - "שם" זאגט : מענטש דער  אויב אז  מרמז , איז  - "דארט " - "שם" ווארט דאס ווערן. ַַָָָָָבאגראבן

ח"ו ... "קבורה" זיין איז אליין דאס - קבורתכם" "תהא דאווענען, און לערנען איך וועל ַַָָ"דארט "

זיך  ש ïירט וואס  ריח  שלעכטן א האבן פויגל , דעם  פון פעדערן  די "שלך". נאמען מיט'ן עוף אן דא איז  ַַָָָָעס

א  אויף ארויפגעפלויגן "שלך" דער  איז  אמאל סביבה . זיין אין שטיין צו מעגליך נישט ס'איז  אז  אזוי ַַַַַָווייט-ווייט ,

ע וואו פארבוים  "נעסט " א אויפשטעלן געוואלט אויך  דארט  האט ער  און פייגל , אנדערע  אויך געפונען זיך האבן ַַַָָָָס 

באלד  איהם האבן זיי און ריח, שלעכטן זיין פארטראגן געקענט  נישט  אבער האבן פייגל , אנדערע  די קינדער. ַַַָָָָזיינע

באלד  אבער הויז, א פון דאך אויפ 'ן נעסט א אויפגעשטעלט און געגאנגען "שלך" דער איז  דארט . פון ַַַַַַָָפארטריבן

זיין  דא "איבערלאזן" נישט  זאל  ער  אז  פארשיקט , איהם און ארויסגעקומען הויז  פונעם  איינוואוינער  די ַַַָָָזענען

עס האט  "ינשוף" פויגל דער ווען ווייט-ווייט . פליען גענומען זיך "שלך" דער האט ברירה, בלית ריח. ָָשלעכטן

אז דאך זעה "איך  געענטפערט : "שלך" דער  האט  פליסטו ? וואוהין שלך, ר ' געפרעגט : איהם ער האט ַַָָָבאמערקט,

מיך  מען וועט  אפשר לאנד, אנדער  אן פון ריכטונג דער אין איך פלי דעריבער לקהל ', 'מרוצה  נישט איך בין ַַַָדא

דיינע אïגעשניטן דען האסטו "צו געפרעגט , איהם "ינשוף " דער  האט  יפות". ïנים  בסבר אויפנעמען יא ָָָָָדארט 

האסטו אזוי, "אויב געזאגט: איהם "ינשוף" דער  האט  ניין. אז  געענטפערט , האט  "שלך" דער וואס אויף ַַָָָָָפעדערן?",

אויך  דיך מ 'וועט דא... ווי ïנים ' 'קבלת זעלבן דעם  האבן דארט  וועסט  דו ווייל  אוועק , ווייט פליען צו וואס  ַָָָָנישט

ארויס גיבן וואס  פעדערן און  פליגל דיינע  ïא נישט  שניידסט דו ווי לאנג אזוי בושות... מיט פארטרייבן דארט  ַַַַָָָפון

אנקומען, וועסט דו וואו איבעראל  וועלט. דער איבער אריבערפליען דיין  העלפן נישט דיר וועט געשמאק, שלעכטן ַַַָא

קיינער ווייל  בושות , און חרïות מיט פארטרייבן דיך מ'וועט און דיר, מיט  מיטקומען ריח  שלעכטער דער דאך ַָוועט 

פעדערן ". דיינע פון ריח שלעכטן דעם פארטראגן נישט ַָקען

דעם זיך פון אïרייסן דארף ער  אז  טעג, יעצטיגע די קומען עס  ווען וויסן דארף  איינער יעדער נמשל : ַַַָדער

רצון, גוטן א מיט שובבי"ם  פון טעג די אין אריינגיין און  ריח", "שלעכטן  א האבן זאל  ער גורם איז  וואס ַַַָָָָ"ווארצל "

ענליך  ער  איז וועגן, זיינע פארבעסערן צו  רצון א אן ברוחניות, "שמוץ" זעלבן מיט 'ן אריינקומען וועט ער אויב ַַַָווייל 

ריח . שלעכטן זיין צוליב צווייטן צום  ארט  איין פון פארטריבן ווערט וועלכער 'שלך ', יענעם  ַָצו 
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ì"ëòט.

זצ"ל ט . טייטעלבוים יוסף  משה  רבי הרה"ק  רב, אוהעל 'ער זי"ע)דער  לב" "יטב  פון נוראים,(זון ימים די פאר אמאל  איז  ,ַַָ

אהיים?". דען איך פאר וואס "מיט  זיך, ביי געטראכט ער האט שבת, נאך שינאווא. אין שבת א ַַַָָָָָגעווען

אזוי  שטייט יוסף  משה רבי ווי זעהענדיג און טיר, די געעפנט  זי"ע  רב שינאוואר הייליגער  דער האט ïַָָלוצלונג

דערציילט: און צוגערופן, איהם רב שינאוואר דער האט ַַָָפארטראכט .

איך  האב שבת, מוצאי שבת. א אויף  זי"ע  שלום " "שר  ביים  בעלזא אין געווען אמאל  איך בין יונגערמאן, אלס -ַַַַָָ

אזוי  געווען?". קונה דא איך האב וואס דא? פון אהיים איך פאר וואס  "מיט מחשבה: די מיט  ארומגעדרייט ַַַָָָָָָזיך

מיר: זאגט  ער און רב, בעלזער  דער אנטקעגן מיר קומט  ַַָטראכטנדיג,

וועגן  טראכטן איהם מאכט  ער וואס דעם  דורך איד, ערליכן אן אין קאלטקייט אריינצולייגן זוכט הרע יצר דער -ַַַַַָ

ולהבא  מכאן זיין וועט  עס  וואס  טראכטן נאר דארף איד א טריפה! איז דאס וויסן, זאלסטו געווען. ס 'איז וואס  ַַַָָָָָדעם

ולשלום ! לחיים פאר און -ָ

מחשבות. אייגענע זיינע אויף  אויך תשובה  א געהאט  שוין יוסף משה  רבי האט רב, שינאווער  פון  ווערטער די ַַָָפון

וועגן  נישט  מ'טראכט  און זיך מ 'רייניגט ווען השובבי"ם, ימי די פאר געדענקען צו כדאי איז  מעשה דאזיגע  ַַַָדי

ווייטער . און דא פון טוהן מ 'וועט וואס דעם  וועגן נאר געווען, ס'איז  וואס ָָָָדעם 

"בנין  ספר  אין געברענגט ווערט  רב, שינאווער ביים געהאט  האט  יוסף משה  רבי וואס מעשה  דערמאנטע  ַָָדי

אוהעל אבד"ק זצ"ל  מייזליש דוב דוד  רבי הגאון איידים, זיין פון כז:)דוד", ש "ס, ליקוטי דערמיט,(ח "ב, טייטשט ער און  ,

גמרא די פון ווערטער סג :)די ïסוק (שבת ט )אויפ 'ן יא, ודע(קהלת בחורותיך ... בימי לבך  וייטיבך בילדותך בחור  "שמח

ד  ואילך  מכאן הרע, יצר  דברי כאן "עד גמרא: די דעם  אויף  זאגט  במשפט ", האלקים יביאך אלה  כל  על יצרכי ברי ָ

ביז געווען ס 'איז  וואס  דעם  וועגן שטענדיג טראכט מענטש דער אויב - כאן" "עד  דוד ": "בנין דער  זאגט ַָָטוב".
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טראכטן  נאר זאלסט דו מענטש, צום זאגט טוב יצר דער  אבער הרע ". יצר "דברי עס איז  - כאן" "עד  - ַָָָָהיינט

און  ומצוות, תורה פון וועג אויפ 'ן גיין צו עתיד , צום נאר פארגאנגענהייט, די צו צוריק  נישט  קוק  ואילך", ַַָ"מכאן

ברוחניות. מעלות און מדריגות הויכע  גאר  צו אנקומען וועסטו  סוף  ָָצום

אהרן  רבי הרה "ק תשובה  בעל באקאנטער דער  תלמיד, א געהאט  האט זי "ע מגיד מעזריטשער  הייליגער  ַַַַָדער

אהרן  רבי  און פיס , זיינע אויף  ל "ע  חולשה  שטארקע  א פון געליטן מגיד דער האט  כידוע, זצ"ל . גארדי ַַָָָָדאקטאר

מגיד. מעזריטשער  דעם באהאנדלען ַַפלעגט 

וואס געדאנקען פארשידענע  אויף איהם פאר  באקלאגט  זיך און מגיד , צום געוואנדן זיך  אהרן רבי האט  ַַַַַָָָָָאמאל 

משל : א געזאגט איהם מגיד דער האט  צורוה . נישט  איהם לאזן און יוגנט, זיין פון נאך נאך, איהם ַָָָָָָיאגן

אנ'שיכור 'ן. מאל  אפט זיך פלעגן זיי און טרינקען, קומען פלעגן גוים  די וואו קרעטשמע, א געהאט  האט איד  א -ַַַָָָָ

טרינקען  דא קומען גוים  אזוי, אויסזעהן זאל  הויז דאס תכלית קיין נישט  איז עס  אז  בארעכענט, זיך ער האט  ַַַָָָָלימים

פארקויפן  צו  געשעפט א געעפענט  און קרעטשמע, די פארש ïארט האט  ער אלזא, איבערקערענישן. מאכן ַַַַַַָָאון

קליידער . נייען צו סחורה 

האט לכתחילה, קאניאק... קויפן געוואלט  און שיכורים, גוי'שע גרו ïע  א געקומען זענען נאכט אינמיטן ַַַַָָָָאמאל 

שטארק ווייטער אבער  האבן זיי זיי . פון געמאכט  וויסנדיג נישט זיך  און איגנארירט , זיי קרעטשמער געוועזענער ַַָָָדער

וואס הויז , פון טיר  די צוברעכן זיי  וועלן אט-אט אז  געזעהן האט קרעטשמער דער ביז  טיר, די אויף ַַָָָָגעקלאïט

איבער אדורכשרייענדיג אינווייניג, פון געזאגט  זיי ער  האט זיי... פון ווערן" צו  "ïטור  שווערער פיל  זיין  וועט ַַָָדאן

האט איר שיכורים... קיין און וויין, קיין נישט מער זיך  געפינט  דא קרעטשמער. א נישט  מער שוין בין "איך טיר: ַָָדי

קליידער "... נייען צו סחורה  נאר טרעפן דא וועט  איר  הויז... אין מיר ביי זוכן צו וואס  נישט ָָָמער 

רבי  צו  אויסגעפירט האט  מגיד  דער  גארדי:און דאקטאר  אהרן ָָָָ

זאלסטו מחשבות, שלעכטע  אלע די מיט  אנרייצן דיך וויל און דיר צו קומט הרע יצר דער ווען זעלבע, דאס  -ַָָָ

איהם זאג פארטרייבן. צו איהם  דיר פאר  שווערער פיל זיין וועט דאן ווייל  טירל , קליין א אפילו עפענען נישט ַַַַַָאיהם

וואס דאקטאר  זעלבער דער  נישט שוין בין איך 'אדרעס '... מיט 'ן טעות א געהאט האסט דו טיר", אונטער'ן ַַַָָָָ"פון 

דעם איך דין ווייטער  און יעצט  פון 'געשעפט '. ניי א געעפענט דא האב איך צוריק... יארן מיט  געווען ַָָָכ 'בין

שוועל !... מיין איבערצוטרעטן רשות קיין מער נישט האבן געדאנקען , שלעכטע  אלע  די און ַַָאויבערשטען,

אריינגעפאלן  אמאל איז  שבירושלים הדעת נקיי די פון איינע  אז זצ"ל , בריזעל  זלמן רבי הרה"צ דערציילט  האט ַַַַָָעס

ירושלים אין גריבער די פון איינע אין פוס איין נישט מיט  דעקל דאס איז פאל, יענעם אין  קאנאל. וואסער  דער לויפט  עס ַַַַָ(וואו

גרוב) דעם פארדעקן צו ארויפגעשטעלט גוט האטגעווען ש ïעטער וואכן. עטליכע דערפון יסורים געהאט דערנאך האט  ער און ַַַָָָָ

די  פון דערווייטערט  זיך ער  האט  גאס, די אויף געגאנגען איז ער ווען ווייטער, און דאן  פון אז  געזאגט , ַַַַָָער

איינמאל "... אריינצופאלן גענוג "ס'איז  אז זאגנדיג, גריבער... ַַַַָָפארדעקטע 

מען  דארף דורכגעפאלן, איינמאל מ 'איז  אז  נשמה. די וועגן אויך איך טראכט אזוי צוגעלייגט : האט  זלמן  רבי ַַַַַָָאון

גרוב . אינעם ח "ו אמאל  נאך אריינפאלן נישט מ'זאל  חטא, דעם פון אנטלויפן צו געבן ַַַַַָָָאכטונג

'עבר' דער  זאגן: פלעגט  אביב, תל  אין הרי"ם " "חידושי ישיבה דער  פון משגיח זצ"ל , אייזנער  גד'ל  רבי ָהגה"צ

דארף 'עבר ' דעם  פון מיינט, דאס פרעמדער. א איז  'עתיד' דער  און חבר, א ווי אזוי איז  'הווה' דער  רבי , א ַַַַַָאיז 

דער אין ווי פעלערן זעלבע  די באגיין צו נישט  רבי'ן, ביים לערנט  תלמיד  א ווי אראïלערנען, זיך מענטש  ַַַָדער

מ 'דארף וואס  חבר, א ווי איז  'הווה' דער ולהבא. מכאן טוהן מ 'דארף וואס  פארשטיין מ 'זאל  און ַַַַַַָָָפארגאנגענהייט ,

פרעמדער א ווי איז  עתיד, דער און 'למעשה', טוהן נאר מצב, אויפ'ן יעצט  וויינען נישט בעיקר, און כבוד , ַָָאïגעבן

געווען... דא נישט נאך איז  ער  נישט. נאך איהם מ 'קען וואס  ָָָָמענטש ,

האב קדמונים -די 'הווה' דער און 'דמיונות '; איז  'עתיד ' דער 'חלומות'; איז  'עבר', דער געזאגט: אזוי טאקע  ן ַַָָ

אדער 'עבר', פונעם זכרונות די צוליב ח"ו יאוש אין אריינצופאלן  נישט  אכטונג  געבט  מענטש, קלוגער א ַַַַָנסיונות.

'הווה '. מיט'ן  פרייליכערהייט  לעבט ער נאר  'עתיד ', פונעם  דאגות ָדי
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íòã øàð ïâéåà òøòééæ øàô ïáàä âéãðòèù ïìàæ ééæ¨¨©¨

,èöòé ïòééèù ééæ ïëìòåå ïéà âàè íòðòé ¯ "àåää íåé"¨

ééæ ìéåå ñàåå òøä øöé íòã ïøòôèðò ïìàæ ééæ ïåà¨¨

íéùòî éã áéìåö å"ç äøåçù äøî à ïéà ïòâðòøáðééøà©©

ïâéèëòð ï'èéî úåëééù ïéé÷ èùéð áàä êéà ,ïèëòð ïåô¨

íåéá" øàð áàä ïéà .'ïâøàî' ï'èéî èùéð êéåà ïåà ,âàè¨¨¨¨

ïòðéã åö ïà áééä êéà ïòåå ,âàè ïâéèðééä íòã ¯ "àåää¨¨

.èéé÷ùéøô à èéî ïòèùøòáéåà íòã©

øòãøéî êàã æéà'ñ ,éåà ,ïèëàøè èùéð ìàæ ùèðòî¨©¨

øãñë øàð ,èòáøà òééð à ïáééäåöðà øòååù éåæà©¨©©¨

èâàæ ì"æ õ"áòé øòã ñàåå ï÷ðòãòâ(á"î ,á"ô úåáà) ¨¨

÷åñt ï'ôéåà(ä ,æì íéìäú)åéìò çèáå ,êëøã 'ä ìåâ"
ùèðòî à ïâòåå èãòø ä"ò êìîä ãåã ."äùòé àåäå©

ìàæ ,ú"éùä úãåáò ïéà '÷åæéç' ïéà êéæ èâéèéåð ñàåå¨¨

ï÷øàèù åö êéæ çåëá èùéð ïéá êéà ,ïâàæ èùéð øò¨©

éåå è÷ðåt æà ,ïñéåå ìàæ øò øàð ,òøä øöé íòã ïâò÷¨¨©

ïåô ïééèù à ïøòìà÷tàøà óøàã ñàåå ùèðòî øòã¨©©¨¨©

à ïáòâ øàð øò óøàã ,ãøò øòã åö âøàá õétù©©¨©

ïééìà êéæ èòåå ïééèù øòã ïåà ,'tåèù' íòðééì÷©

ìñéáà øàð êéæ ùèðòî øòã óøàã éåæà ,ïøòìà÷tàøà©¨¨©©¨©

ï÷øàèùי"åúåà ïéòééñî øäèéì àáä" æà ïñééåå øéî ïåà , ©©

(.ã÷ úáù)ïééâ åö ìîéä ïåô ïôìòä ïéåù íäéà èòåå'î ,
âòåå ïëéìøò ïåà ïâéèëéø ï'ôéåàיא.

èòååïìàôòâðééøà ïéåù êàã ïéá êéà ,ïâàæ ùèðòî øòã¨¨©©

éåæà éåå ,øöé íòðåô õòð øòã ïéà ìàî ìéô éåæà©¨©

øéî ,õåøéú øòã æéà ?ïééæ ÷æçî èöòé êéæ êéà ïò÷
äðùî øòã ïéà ïòðøòì(.àì ÷"á)åéäù ïéøã÷ éðù"

ñàåå ïùèðòî ééååö ,"íãéá ïäéãëå äæ øçà äæ ïéëìäî¨

ïøòãðà ïøòèðéà øòðééà ïòâðàâòâ ïòðòæ tòè ïëàî©©©

òøòééæ ïéà êòìâéø÷ ïèìàäòâ ïáàä ïåà ,âòåå ï'ôéåà¨©

éðù ì÷úð êë øçàå ,ìôðå ïåùàøä ì÷úð" .èðòä
ïøàååòâ èìëéåøèùòâ æéà øòèùøò øòã áéåà ,"ïåùàøá¨

æéà êàðøòã ïåà ,ïìàôòâtàøà æéà øò ïåà âòåå ï'ôéåà©¨©¨

ïåùàøä áééç" .ïèùøò ï'ôéåà ïìàôòâ øòèééååö øòã©

øàô ïìàöàá åö áéåçî øòèùøò øòã æéà ,"éðù é÷æðá©¨©

øò ïòåå ïèéìòâ èàä øòèééååö øòã ñàåå ñðãàù éã¨¨¨

øéáñî æéà àøîâ éã ïåà .íäéà óéåà ïìàôòâôéåøà æéà©©

èùéð áéåçî æéà øòèùøò øòã æà ,ïåôøòã íòè øòã©

éåå éåæà èðëòøòâ èøòåå ïìàô íöò ïééæ ìééåå øàôøòã©©©

"äòéùt" àåìéôà øàð ,øéàî éáø àðú íòðåô äèéù éã æéà'ñ éåå) ©¨©

àã øò æéà ,"ñðåà" ïà æéà "ì÷úð" à æà ïèìàä ñàåå íéîëç éã èéåì¨©©©©¨

(áééçèôøàãòâ êéæ èàä øò ìééåå øàôøòã øàð ,¨©¨©

èùéð êéæ èàä øò ïåà ,ïìàôtàøà ï'ëàð ïìòèùôéåà¨©¨©¨

.ãéîå óëéú èìòèùòâôéåà

ïòðøòìåö èâàæ'î æà ,àøîâ éã ïåô øñåîä éìòá éã©¨

ò÷àè èæéá åã ,ùèðòî àåã ìééåå ,ïìàôòâ ©©©

èñàä åã øòáà ,'øîåçî õåø÷' à èøàô êàã èæéá¨¨©¨¨

åèæéá ñàååøàô ...ïìàô ï'ëàð ïìòèùôéåà èôøàãòâ êéæ©¨©©¨

ïåà ,óéåà ééèù ?ãøò øòã óéåà øòðòìàôòâ à ïáéìáòâ©©

!äãåáò òééð à ,ééð ñàã ïåô ïà âðàô©¨¨©

éåæàøòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt ïåô êéåà øéî ïòäòæ ©

äøãñ(á ,çî),"äèîä ìò áùéå ìàøùé ÷æçúéå"
"äøåñî" à íòã óéåà èâðòøá "íéøåèä ìòá" øòã ñàåå¨©

ïéà ïåà ,àã ."äèéîä ìò" øòèøòåå éã ìàî ééååö ¯¨¨

øúñà úìéâî(ç ,æ)øòã èâàæ ."äèéîä ìò ìôåð ïîäå"¨

åìéôà ,íé÷éãö" :"äøåñî" éã ïéà èùt "íéøåèä ìòá"

הלל י. בית פון שיטה די ווי אזוי ïסק 'ענען מיר  ווען חנוכה-טעג, די פון אויך מיר  לערנען  כא:)דאס  "מוסיף(שבת ַָ

נאכט? יעדע  מוסיף זענען מיר וואס  הוספה, די איז  וואס לעכטל . א נאך נאכט יעדע צולייגן מ 'דארף  ַַַַָָָוהולך",

ביז 'אביסל ', נאך טאג יעדן צוביסלעך , צוביסלעך, ה', עבודת אין מען שטייגט  אזוי ווייל לעכטל , קליין א ַַַָָָנאר 

תכלית. צום  אן ָמ'קומט

אויב אבער זאך... ליידיגע א - גארנישט דאך איז  "אפס" געזאגט , האט קארלין פון זי"ע אהרן" "בית  בעל ַַַָָָָָהרה"ק

התחזקות, פון 'ïינטל ' קליין א אפילו ווייל  "ע ïעס "... דעם  פון ווערט "אפס", אינעם ïינטל קליין א אריין ַַַַמ 'לייגט

ווערד. א ַָהאט

געזאגטיא. האט  יעקב עשו, ברודער זיין און ע "ה  אבינו יעקב צווישן חילוק  דער געווען אויך איז לג ,דאס  (בראשית ָָָ

מדרגות יד) צו  שïרינגען נישט  וועל  איך  און 'ïאמעלעך', און 'צוביסלעך' גיין וועל  איך לאטי", אתנהלה  "ואני

געזאגט  האט עשו  אבער  מאס, מיין לויט נישט  זענען יב)וואס ïסוק סאך (שם  א גיין וועל  איך  - לנגדך" "ואלכה ַַָָָָָ

גרוב . טיפן  אין אריינגעפאלן טאקע  עשו איז סוף צום און מדריגות, מיינע  פון ַַַהעכער 
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éã éåå éåæà ,÷æçúî êéæ ééæ ïòðòæ ,êàååù ïòðòæ ééæ ïòåå©

éã øòáà .äèîä ìò áùéå ìàøùé ÷æçúéå :èâàæ ÷åñô¨

éã éåå ,ééæ ïìàô ,÷øàèù ïòðòæ ééæ ïòåå åìéôà ,íéòùø©©

."äèéîä ìò ìôåð ïîäå :èâàæ ÷åñô¨

ïò÷èåâ óøàã'î æà æðåà èðøòì ñàã æà ,ïáòâåö ïòî©¨©©

÷åìéç íòã õøàä ïéà ïåà çåî ïéà ïöéø÷ðééà©

æà êàã ïñééåå øéî ïåà ,òùø à ïåà ÷éãö à ïùéååö©©¨©

"íé÷éãö íìåë êîòå"(àë ,ñ äéòùé)ïéà ïòðòæ ïãéà òìà ,©
êéæ øéî ïôøàã ,éåæà áéåà ïåà ,"íé÷éãö" ïåô øãâ©©

ìòéöòtñ ,å"ç ùåàé ïéà ïìàôðééøà èùéð ïåà ï÷øàèù©©©

.í"éááåù ïåô âòè éã ïéà

פטור מען ווערט  קליין זיך האלט  מען ווען  - הצעיר ַוהוא
יסורים אלע  ַפון

åàøéå"óñåé ìà ååöéå ...íäéáà úî éë óñåé éçà
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ïåô øòôèðò íòã ïáòâøòáéà ïåà ïòîå÷÷éøåö ïìòåå
?óñåé

èøòôèðòèâàæ ÷åñt øòã ,"ìàåîùî íù" øòãäëéà) ¨
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èùéð ïåà ,÷éãöä óñåé øàô ïééæ òéðëî êéæ ïìéåå øéî©

ïòîå÷tà øéî ïìòåå íòã èéî ïåà ,òùøä äòøt øàô©¨

.úåøö òìà©

øòãøòñéåøâ à æéà ñàã" :ñéåà èøéô "ìàåîùî íù"¨©

ïøòåå ìàæ øò ,ùèðòî ïãòé øàô ãåîéì©¨

,ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïåöø íòã øòèðåà âéðòèøòèðåà
úåøö òìà êéæ ïåô ïòîòðtàøà øò èòåå íòã èéî ïåà©¨©

åö ïòîå÷ðà ïôøàã èùéð èòåå øò ïåà ,úåéðòøåt ïåà©¨

ïò÷ðòãòâ èöòé ïòî óøàã ñàã ïåà .äòðëä òøòãðà ïà©©¨©

ïå÷éú ïåô âòè ïòðòæ ñàåå ,í"éááåù ïåô âòè éã ïéà¨

íåö âéðòèøòèðåà ïøòåå ìàæ õøàä ñàã æà ,íéùòîä©¨©¨

ñàåå íéúéðòú òìà éåå øòñòá æéà ñàã ïåà ,øòôòùàá©¨©¨

."âòè¯í"éááåù éã ïéà èñàô'î©

êéìãðòùøãî øòã èâàæ(â"ô ,éúáø àú÷éñô)÷åñt ï'ôéåà ¨

äùøt øòâéèðééä øòã ïéà(ãé ,çî)ìò íùéå"
èâééìòâ á÷òé èàä ñàååøàô ,"øéòöä àåäå íéøôà ùàø©¨¨

ïøòâðåé íòã ,íéøôà ïåô tà÷ íòã óéåà èðàä ïééæ©¨

?øòãåøá

èâàæñàååøàô ,"?êëì íéøôà äëæ äîìå" :ùøãî øòã ¨©¨

éðôî" ?ãåáë íòã åö ïòååòâ äëåæ íéøôà èàä¨
ìéôùîù éî ìë áäåà ä"á÷äù ,åîöò èéòîî äéäù
øòã ïåà ,ïééì÷ ïèìàäòâ êéæ èàä øò ìééåå ."åîöò úà¨©

êéæ èìàä ñàåå ùèðòî ïãòé áéì èàä øòèùøòáéåà¨¨©

÷åñt íòã èâðòøá ùøãî øòã ïåà .âéøòãéð,çì÷ íéìäú)

(å,êéåä æéà øòèùøòáéåà øòã ."äàøé ìôùå 'ä íø éë"
.ïééì÷ êéæ èìàä ñàåå ùèðòî íòã èäòæ øò øòáà̈¨©
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éîå"ùàø ìò øîàðù ,åîöò úà ìéôùî äéäù êùçì
."åîöò úà èòîî äéäù ,øéòöä àåäå íéøôà
ïèìàäòâ êéæ èàä íéøôà æà èâàæòâ øéã èàä øòåå¨¨©¨©

íéøôà ùàø ìò" ,÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà ?ïééì÷¨

øòáà ,ïééì÷ ïèìàäòâ êéæ èàä íéøôà ,"øéòöä àåäå¨©¨

.íéðéðò ñ'ïèàè ïééæ ïøéô èéî ïòîåðøàô ïòååòâ æéà äùðî©©

øîà"ãåáëì äëæé ,åîöò úà èòéîå ìéàåä ,ä"á÷ä
äëæ åîöò úà èòîî äéäù ïè÷ä äîå .äæä
."äîëå äîë úçà ìò åîöò èòîîù ìåãâ ,äæä ãåáëì
èàä íéøôà ãìàáéåå ,èâàæòâ èàä øòèùøòáéåà øòã¨¨©¨

.ãåáë íòã åö ïééæ äëåæ øò èòåå ,ïééì÷ ïèìàäòâ êéæ©

ïééì÷ êéæ èìàä ñàåå ùèðòî øòðééì÷ à êàã äî ïåà¨©¨©

ùèðòî øòñéåøâ à êàã æéà ,ãåáë íòã íåö äëåæ æéà¨©

ïñéðòâ åö äëåæ éàãååà øò æéà ,ïééì÷ êéæ èìàä ñàåå¨©©

ãåáë ñéåøâ ïåôיב.

ג דער - אהלים  שובבי"םיושב אין  התורה  לימוד פון  רויסקייט 

øòã.äøåúä ãåîéì æéà ,íât ïãòé øàô ïå÷éú øòèñòá©

éãáééäðà ì"æ é"ùø ïåô øòèøòåå éã ïùèééè ÷"äôñ¨

äùøt òâéèðééä(çë ,æî)øèôðù ïåéë ,'åâå á÷òé éçéå"
úøöî ìàøùé ìù íáìå íäéðéò åîúñð åðéáà á÷òé
,ïøàååòâ ÷ìúñð æéà ä"ò åðéáà á÷òé ïòåå ,"ãåáòùä¨

éã ïåô øòöøòä ïåà ïâéåà éã ïøàååòâ ètàèùøàô ïòðòæ©¨¨

èâàæ äðùî éã .ãåáòù íòðåô äøö éã áéìåö ,ïãéà¨

(á"î ,á"ô úåáà)úòéâéù ,õøà êøã íò äøåú ãåîìú äôé"
ùèðòî øòã éãë æà ,èñééä ñàã ,"ïåò úçëùî íäéðù¨©

øò óøàã ,òøä øöé ïééæ óéåà ï÷øàèù ïòðò÷ êéæ ìàæ¨©©

"äìëìëä ìòå äéçîä ìò" ïòååòøàä øòãà ,äøåú ïòðøòì¨¨

,èùéð èðøòì ñàåå ùèðòî øòã øòáà ,äñðøt ïëàî åö©¨¨

äðëñ à ïéà æéà ,äñðøt øàô èùéð èòáøà øò øòãà̈©©©

.äøéáò ïà èéî ïøòåå åö ìùëð èðàð æéà øò ìééåå å"ç¨©

ïâàæ,äøåúä ãåîéì óéåà æîøî æéà "á÷òé" ,÷"äôñ éã ¨

÷åñt øòã éåå ,"äøåúä ãåîò" øòã æéà øò ìééåå
èâàæ(æë ,äë úéùàøá)."íéìäà áùåé íú ùéà á÷òéå" ¨

åö èëåæ ùèðòî øòã ïòåå ,"åðéáà á÷òé øèôðù ïåéë"
íáìå íäéðéò åîúñð" ,äøåúä ãåîéì ïåô êéæ "ï'øèt"
ïåà ïâéåà éã "ïtàèùøàô" ïòî ïò÷ ¯ "ìàøùé ìù©¨

,"ãåáòùä úøö" êøåã ,úåøéáò ïäåè åö ïåô øòöøòä
èëàî ,øòååù èòáøà'î ïòåå ìééåå ,øòååù ïèòáøà êøåã©©

èîå÷ .êéæ óéåà òøä øöé íòðåô çë øòã øòëàååù ïòî
"õøà êøã íò äøåú ãåîìú äôé" äðùî éã æà ,ñéåà©

ïåô ïøòåå åö øåèt éåæà éåå ïâòåå ééååö éã æðåà èðøòì©

.äñðøt øàô ïèòáøà ïåà ,äøåúä ãåîéì :òøä øöé íòã©©

øöé íòã ïôîò÷àá åö øòñòá ìéô ïéåù êàã æéà ,åð¨©

ïòååòøàä êøåã øòãééà éåå ,äøåú ïéà äòéâé êøåã òøä¨

äñðøt éã óéåà øòååùיג...

זאגטיב . גמרא צו .)די זי (סנהדרין פאר  און זיך פאר  - געווען זוכה  האט  הרשע נבוכדנאצר דריי אז  ביז קינדער, ינע  ַַַָָ

פאר'ן  טריט דריי געלאפן איז  ער  ווייל דערפאר  שכר  אלס  וועלט, גאנצער  דער איבער געוועלטיגן צו - ַַַַָדורות

אויבערשטען. דעם פון כבוד

זי"ע  התניא בעל  דער  השני")פרעגט מקץ "ויהי  ד"ה  מקץ , פ' אור, געגאנגען (תורה איז  וואס איד א דא נישט דען ַַָָאיז 

יסורים פיל אזוי אידן ליידן פארוואס  אזוי, אויב הרשע? נבוכדנאצר ווי אזוי אויבערשטען, דעם פאר טריט ַַַַַָדריי

ל"ע?

זאל ער מענטש , דעם זיין צו  מכניע כדי ציל  מיט 'ן נאר  קומען יסורים די  אז  התניא, בעל  דער ַָָענטפערט 

ער אז  זעהט ער  ווען ווייל  אדם ", של  בלבו  אחת מרדות "טובה  זאגן חז"ל  די ווי הרוח, גסות זיין פון ַַָָָ"אראïלאזן"

חשוב זייער  ער איז  דאן  און אויבערשטען, דעם  פאר  מכניע זיך איז  און בשפלות ער ווערט  רח"ל  יסורים ַַליידט

אויבערשטען. דעם ביי

און  אויבערשטען, דעם פאר הערצער אונזערע  זיין מכניע זאלן מיר אז  אונז  פאר  בעסער סאך א שוין דאך ַַַַַָָאיז 

די  נישט  ער  האט  מכניע , ממילא זיך איז מענטש  דער אויב ווייל  ח "ו, יסורים אזויפיל  איינשïארן זיך וועלן ָָמיר

לעבן. אין שוועריגקייטן אלע און ַיסורים 

חז "ל יג. די פון ווערטער די אויף זאגן פלעגט  זצ"ל אויערבאך  זלמן שלמה  רבי ïוסק  און גאון נב :)דער "אם(סוכה ַָ

אין  אנגעטשע ïעט זיך האט - הרע  יצר דער  - "מנוול " דער אויב המדרש ", לבית משכהו זה , מנוול בך ïָָגע 

המדרש בית אין אריין מ 'גייט  אויב מען פארדינט  וואס שווער , איז  המדרש. בית אין אריינשלעïן איהם זאלסטו ַַַָָדיר,
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øòãèâàæ ò"éæ åðàôî ò"îø(çë ,'ä úåàáö øîàî)ï'ôéåà ¨

÷åñt(æë ,äë úéùàøá),"íéìäà áùåé íú ùéà á÷òéå"
ïåà äøåú ïééæ ,ä"ò åðéáà á÷òé ïåô íéúåëæ òìà ïåô"©

íòã øàð íäéà óéåà ÷åñt øòã èâàæ ,íéáåè íéùòî¨¨

ïèìòöòâ éã ïéà ïñòæòâ æéà øò "íéìäà áùåé" çáù
ïéà ïöéæ ïåô ïéðò øòã ,ñéåøâ æéà'ñ ìééåå ,äøåú ïåô
èùéð èðøòì'î áéåà åìéôà ,ùøãîä úéá ïéà ïåà ìäåù

.ì"ëò !.."èùéð èðòååàã'î øòãà̈©

ïåôúéá ïéà ïòðéôòâ êéæ ñàã æà ,ñéåà èîå÷ íòã©¨

éã ïåà åùò åö "øòôèðò" ñ'á÷òé æéà ,ùøãîä
èðøòì'î ïòåå ,éàãååà êéæ èééèùøàô .äàîåèä úåçåë©

,÷åñt ïéà æîåøî æéà'ñ éåå ,ìåù ïéà àé èðòååàã'î ïåà©¨

ñàåå ùèðòî íòã æéà ìéåàåå ,"êúéá éáùåé éøùà"¨

.ùøãîä úéá ñàã ¯ æéåä ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïéà "èöéæ"¨

,"äìñ êåììäé" áéåà æéà áåùç øòî êàð ¯ "ãåò" øòáà̈¨

äìéôúå äøåú êøåã ïòèùøòáéåà íòã èáéåì'îיד.

êéåàøéî ïôøàãåö èëåæ'î øòî ñàåå æà ,ïò÷ðòãòâ ©©¨

äøåú ïéà ïòî èâééèù éåæà ,äøåú éã ïòðéôòâ©

øåàéá ïééæ ïéà èâàæ äðåé åðéáø øòã éåå ,øòî ïåà øòî¨

éìùî øôñ óéåà(ã ,á)äðù÷áú íà" :÷åñt ï'ôéåà
úòãå 'ä úàøé ïéáú æà ,äðùôçú íéðåîèîëå óñëë
ìëî íëç" øòã ,ä"ò êìîä äîìù ."àöîú íé÷åìà
ïåà 'ä úàøé ïëåæ ïùéååö êééìâøàô à èëàî ,"íãàä©©©

.úåøöåà òðòèìàäàá ïåà øòáìéæ ïëåæ ïåà ,"íé÷åìà úòã"©©

à øàô ïâàæ èòåå'î ïòåå éåå è÷ðåt æà ,ïòðøòì åö æðåà©¨©©

à ïéà øöåà øòðòèìàäàá à àã æéà ñò æà ùèðòî©¨©©©©

ïøòåå èåðéî à ïéà ïò÷ øò ïåà ,ìàè à ïéà øòãà æéåä¨©¨©

ïåà àçøéè íåù ïéé÷ ïøétù èùéð øò èòåå ,êééø
ïòî óøàã éåæà ,øöåà íòã ïëåæ ïééâ åö òéðàååòøàä¨©©©

èùéð ïåà ,úå÷ùç ïåà èôàùáéì èéî äøåú ïòðøòì©

ïééèùøàô ïòî ïò÷ éåæà ïåà ,ééáøòã àçøéè à ïøétù©©©

"íé÷åìà úòã" ïòðéôòâ ïåà 'ä úàøéטו.

שלמה רבי האט המדרש? בית אין דיר מיט איהם  'ïשלע' – "משכהו" זאגן חז "ל  די וואס  הרע, יצר  מיט 'ן ַָָָצוזאמען

אבער יצר, ביטערער א אויך טאקע  איז המדרש , בית אין אריין קומט  וואס הרע יצר דער אז  געענטפערט , ַַַַָָזלמן

ער וואס  עבירות זעלבע די טוהן צו מענטש דעם איבעררעדן נישט  ער קען שול, אין נישט ... ער איז  "מנוול" ַָא

גאס ... דער אויף  אינדרויסן, זיך געפינט ער ווען  איבער איהם  ַרעדט

להלכה גע 'ïסק 'ענט  ווערט עס ווייל  פארשטיין, דאס ס"א)מ 'קען קנא, סי' אין (או"ח - ה '" "בבית זיצן עצם  דאס  אז ַָָ

זאגט ïסוק דער ווי מצוה , א איז המדרש, ה )בית  פד , שול ,(תהלים  אין  געפינען צו זיך נאר ביתך". יושבי "אשרי ַָ

הרע . יצר  פונעם איהם  ראטעוועט עס  און מענטש, דעם דערהייבט און ַהייליגט

עריד. האט לערנען, צו  חשק און כח  קיין נישט  האט ער  וויבאלד  אז  באשלוס  צום געקומען איז וואס בחור  ַַַַָָָא

מענטש א צו  משל  א געזאגט איהם האב  איך און מיר, מיט  גערעדט  האט  ישיבה , אין זוכן צו וואס ַַָָָָנישט

איז "טראפיק", א אין געווארן פארכאïט  ער  איז  וועג אינמיטן און אנדערע, די צו שטאט  איין פון פארט ַַַַַָָָָוואס

צו וואס נישט איך האב וועג, אויפ'ן טראפיק גרויסן אזא האב  איך וויבאלד זאגן, נישט  וועט  ער אז  ïשוט , ַַַַַָָָָָדאך

נאריש דאך איז  היץ . די אויף אינדרויסן אביסל ווארטן כ'וועל און קאר , די פון ארויסגיין כ 'וועל  אויטא... אין ַַַַַָָזיצן

קאנדישאנער". "עיר גוטן א כאטש ער האט  קאר די אין און  הייס, אומדערטרעגליך איז אינדרויסן ווייל  זאגן, צו ַַַָָָָָאזוי

זיינע אין הצלחה  קיין נישט  ליידער זעהט ער ישיבה, אין גוט  נישט איהם עס  אויב אויך  קלאר , איז  נמשל  ָדער

געהיטענעם מערסט  דעם אין פארבלייבן צו  איהם  פאר בעסער איז  פונדעסטוועגן, אז  וויסן ער  דארף  ַַַַלימודים,

המדרש . בית און ישיבה די - וועלט  דער  אויף  פלאץ

ïאניעוועזשער  דער אין משגיח און מאליהו " "מכתב  בעל זצ"ל, דעסלער אליהו רבי הגה"צ  געזאגט  האט עס וואס דא נאכצוזאגן כדאי איז ָָָָָָָ(אגב,

איז פונדעסטוועגן, אבער  תיבה , די  אין נאך  ציווי אויבערשטען'ס אויפ'ן געווען עובר  האט חם אז זאגן חז"ל די וואס  דעם  אויף ברק, בני אין ַָָָָָישיבה

דאס  תיבה ...". א  פון מענטש א ארויס נישט  מען "ווארפט מבול, א אינדרויסן  הערשט  עס  ווען ווייל תיבה, די פון  געווארן ארויסגעווארפן  נישט  ַַַַַַָָָער

איבערטראכטן  גוט מען דארף  רח"ל, חרב" תשכל "מחוץ גאס, דער אויף פינצטערניש פון 'מבול' א בושעוועט עס ווען  צייט, אונזער  אין ַַַַזעלבע

ישיבה...) א פון בחור  א ארויס  מ'ווארפט .איידער ַַַַ

שïעטערדיגן טו. דעם  זון, זיין געזוכט  זי "ע נזר " "אבני  בעל  הרה "ק האט הנרות, הדלקת נאך חנוכה, ַָָָאמאל

נאך  און  קינד, יונג א געווען נאך דאן איז וועלכער  זי"ע , משמואל " "שם בעל  הרה "ק רבי'ן, ַַָָָָסאכאטשאווער 

דאס עלטער . זיין  פון  קינדער אנדערע מיט "דריידל" שïילט און זיצט ער ווי געטראפן איהם  ער האט ַָָָזוכענישן,

- טאטע דער אויך און שïילן, "דריידל " מיט  צייט  די פארברענגט  ער אז  טאטן, פאר 'ן געשעמט  זיך  האט ַַַַַָקינד



ויחי  - קוואל פרשה âéדער

èéåìì"æç éã ïåô øòèøòåå éã íéøôñ éã ïùèééè íòã
(à"ô à"øã é÷øô)èàä ,ñåð÷øåä ïá øæòéìà éáø æà©¨

àø÷î èðøòìòâ èùéð ,øàé 28 ïøàååòâ èìà æéà øò æéá©¨¨

ïà ïåô äøåö éã åìéôà èñéååòâ èùéð ïåà ,äðùî ïåà©©

ïèàè ïééæ ïôìàäòâñéåøà âàè ïöðàâ à èàä øò .úåà¨©©¨©¨©

øãñë øòáà èàä øò .ãìòô ï'ôéåà èòáøà éã èéî©¨¨

åö íäéà ïéà èðòøáòâ èàä õøàä ïééæ ìééåå ,èðééååòâ©¨

ïæéååàá êéæ èàä àéáðä åäéìà æéá ,äøåú ïòðøòì ïòðò÷¨©

ïééæ ïæàìåöøòáéà ïìéåôàá íäéà èàä øò ïåà ,íäéà åö¨©¨

äøåú ïòðøòì åö ,íéìùåøé ïéé÷ ïééâ ïåà æéåä ñ'øòèàô¨
,èøàã ïåà ,ïäåèòâ éåæà èàä øò .éàëæ ïá ïðçåé éáø ééá¨©¨

ïòðøòì ïéà ïâéèùòâñéåà øò æéà ,éàëæ ïá ïðçåé éáø ééá
.úåâéøãî òèñëòä éã åö æéá

óøàãè÷éùòâ àé ïéåù èàä'î áéåà ,ïééèùøàô ïòî ©©¨¨

èùéð íäéà ïòî èàä ñàååøàô ,àéáðä åäéìà©¨¨

éã øæòéìà éáø ïòðøòìñéåà íãå÷ ìàæ øò æà è÷éùòâ©¨

ïåà ,òîù úàéø÷ êàðøòã ïåà ,úéá¯óìà ïåô úåéúåà¨

èéî èðøòì'î éåå éåæà ,øòèééåå éåæà ïåà ,ïåæîä úëøá©©

è÷éùòâ ãìàá íäéà øò èàä ñàååøàô ?øòãðé÷ òðééì÷©¨¨©

åàåå ,éàëæ ïá ïðçåé éáø ïåô äáéùé øòã ïéà ïòðøòì
?äøåúä éìåãâ ,íéàðú òèñòøâ éã ïòðåôòâ êéæ ïáàä ñò¨

æéàïééæ ìîéä ïéà ïäòæòâ èàä'î ïòåå æà ,õåøéú øòã©¨

óéåà ,äøåú éã øàô úå÷÷åúùä ïåà ÷ùç ïñéåøâ©

øàô ïøòâðåäñéåà èæàìòâ êéæ èàä øò æà èééåå éåæà©©¨¨©

äøåú éã(øæòéìà éáøã é÷øt ïéà ,èøàã èìééöøòã èøòåå ñò éåå), ¨

çéìöî èòåå øò æà èøòëéæøàô øò æéà ïåöø àæà èéî©©©©

íäéà èéî ïìòåå ñò ïåà ,äøåú ïéà ïâééèù ïåà ïééæ
ïá ïðçåé éáø èàä éåæà ïåà .úåàìôðå íéñéð ïøéñàt©©¨

çéø äìòù íùë ,éðá" :íäéà åö èâàæòâ ò÷àè éàëæ©¨

"íéîùì êétî äøåú é÷åç çéø äìòé êë ,éðôìî êétî
à ïòâðàâòâôéåøà æéà'ñ éåå éåæà è÷ðåt ,ãðé÷ ïééî ¯©©©©

ïåô çéø øòã ìàæ éåæà ,øéî øàô ìéåî ïééã ïåô çéø©©¨

נארישקייטן. מיט צייט  די פארברענגט  זון זיין ווי זעהן צו צופרידן איבריג געווען נישט איז - נזר" "אבני הייליגער  ַַדער

משמואל ": "שם דעם  זון, זיין צו געזאגט נזר" "אבני דער ָָהאט 

די  פון חכמים  די דורך וועלט דער  אויף געווארן געברענגט זענען שïילצייגן  אלע  אז  קינד, מיין זאלסטו, וויסן -ַַָָ

אידן  אז  געוואוסט האבן זיי און תורה, הייליגע די אידן די  פון פארגעסן מאכן געוואלט האבן רשעים  די ַַַָָָיוונים.

צופרידנהייט קיין האבן נישט  דאך זיי וועלן  דאן ווייל  תורה, הייליגע  די מורשה, משה  דת פארלאזן וועלן נישט  ַַָָָוועלן

צוביסלעך, האבן זיי וואס  ש ïילערייען , ענליכע און "דריידל " דעם אויפגעטריבן זיי  האבן דעם וועגן לעבן. ָָָאין

ביז הסדרים", "בין דערמיט  ש ïילן זיך זאלן קינדער  יונגע  די אז קינדער, אידישע  צווישן אריינגעברענגט ַַָצוביסלעך

צופרידנהייט האבן זאלן זיי  אז אידן, די פון תורה  די פארגעסן מאכן צו באוויזן  קענען  חלילה זיי וועלן סוף ַַַַָָצום

שïילן. מיט'ן צייט  די פארטרייבן ַפון

פון  טעג צעהן די באשטימט זיי  האבן יוונים, טמא'נע  די באזיגט האט  חשמונאי בית מלכות ווי דעם  נאך -ַַָָָ

אלס מצה, עסן פון מצוה  די  געגעבן תורה די  האט ïסח, טוב  יום  ביים ווי ïונקט און נס , פאר'ן זכר א אלס ַַַַָחנוכה

כי  מצות "עוגות אïגעבאקן שנעל  זיי האבן דערפאר  און להתמהמה ", יכלו ולא ממצרים  גורשו "כי פון נס  צום  ַַָָזכר

האבן  מצריים  די וואס  חייהם", את "וימררו שם על  מרור עסן צו  מצוה די באקומען האבן מיר  און  חמץ", ַָָָלא

האבן  אזוי מצרים, אין  אידן די מיט געארבעט  אלסשווער  חנוכה -לעכט  צינדן צו  חנוכה , אין געווען קובע חז "ל די ַַַָ

צו זכר אלס שïיל  "דריידל " דעם  און טהור , פארבליבן איז וואס אויל  קריגל א געפונען מ'האט וואס  נס  צום ַַַָָָזכר

תורה . די פארגעסן זאלן קינדער  אידישע  אז  זיין גורם געוואלט  האבן יוונים  די וואס צרה  ַַָָָָדי 

פאר אבער נס, צום זכר אלס  טעג, זיבן מצה עסן צו געווען קובע  מ 'האט  אז טאקע מיר געפינען ïסח, ביי -ַַַַָָ

א  ווי מער נישט  איז צרה די ווייל  כזית, א קוים מרור, עסן צו  - זכר  קליינעם  א נאר געמאכט מען  האט  צרה ַַַַָָדי

דאס טוהן דעריבער מען דארף  צרה. די פון זכר אינעם  "הידור" א אויס נישט  פעלט  עס און אנדענק , אן און ַַַָָצייכן

צרה די דערמאנען פון מער וואס  פארמינערן און חנוכה-לעכט, די צינדן דאס פארמערן צו חנוכה , ביי אויך ַַָָזעלבע 

"דריידל". ש ïילן דורך זיין, גורם געוואלט  האבן יוונים די  וואס התורה  שכחת ָָָפון

קינדער, די ערציען מ 'דארף  ווי החינוך, חובת אין לימוד א לערנען אויך מעשה די  פון מיר קענען אגב ַַבדרך 

רייד, שארפע  איהם  מיט  גערעדט נישט האט ער און זון  זיין  אויף  געבייזערט  נישט זיך האט  נזר" "אבני דער ַָָווייל 

רייד. ווייכע ָנאר



ויחי  - קוואל פרשה דער ãé

íåö ìéåî ïééã ïåô ïééâôéåøà äøåú éã ïåô ïöòæòâ éã©

.ìîéä

øòãïééæ äëåæ ïìàæ øéî ,ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà¨¨

úåáäìúä à èéî âòè¯í"éááåù éã ïéà ïééâåöðééøà©©

ìù äùåã÷á ïâéìééä êéæ ïåà ïâééèù åö ïåà ,äùåã÷ã
äðåîà êøåã ïåà ,äøåú òâéìééä éã ïòðøòì êøåã ,äìòî
ìàåâ úàéá åö ïééæ äëåæ òìà ïìàæ øéî ïåà ,äîéìù¨©

.ïåöø éäé ïë ,ïîà ,÷ãö




