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א .דער "חובות הלבבות" )שער יחוד המעשה ,פ"ה( שרייבט" :איינע פון די שטערקסטע שליחים פונעם יצר הרע ,איז
וואס עס איז דיר שוין
ַאריינצוברענגען ספיקות אינעם מענטש ,איבער די אמת'ע אמונה .און צו צעמישן ַאלעס ָ
פאלשע מחשבות און טענות".
קלאר ,און צו צעטומלען דיין נפש ,מיט ַ
ָ
נאמען פונעם אריז"ל )"שער הכוונות" ,יוה"כ ,ועוד(ַ ,אז ו'יברך ד'וד א'ת ה' ראשי
עס ווערט געברענגט אין ספרים ,אין ָ
באשעפער מיט
דארפן גלייבן אין דעם ַ
תיבות "ודאי"" .ודאי" איז ַא הייליגער שם" .ודאי שמו כן תהלתו" ,ווייל מיר ַ
ַא זיכערקייט.
האט געטייטשט דעם ïסוק אין דער היינטיגער סדרה )א ,ז( "ובני ישראל פרו
ב .הרה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע ָ
זאגן )ברכות נד ,(.אויפ'ן ïסוק )דברים ו ,ה( "ואהבת את ה'
וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד" ,לויט ווי די חז"ל ָ
דא
דאס איז דער ïסוק ָ
אלקיך וגו' ובכל מאדך"" ,בכל מדה ומדה שהוא מודד לך ,הוי מודה לו במאד מאד"ָ .
מיטגעמאכט
האבן
מרמז" :וירבו ויעצמו במאד מאד",
ַ
וואס אידן ָ
טראץ דעם שווערן שיעבוד און די שרעקליכע צרות ָ
ָ
געהאלטן ביי די אמונהַ ,אז ַאלעס איז פון דעם אויבערשטען .ער איז דער "מודד
האבן זיי זיך
ַ
אין גלות מצריםָ ,
געדאנקט דעם אויבערשטען
האבן זיי
ַ
פאר דיר ,מיט ַא גענויען חשבון ,און ממילאָ ,
וואס מעסט ָאַ ïאלעס ַ
לך" ָ -
"במאד מאד".
ג .דער "אמרי חיים" זי"ע האט דאס
גראסווארדיין.
געהאט ַא ישיבה אין
האט
ָ
ָ
ַ
יאר תש"ו ,ווען ער ָ
געזאגט אין ָ
ָ
באמערקט עטליכע תלמידים שמועסן צווישן זיך,
אמאל איז דער "אמרי חיים" ַאריינגעקומען אין ישיבה ,און ַ
ַ ָ
האט זיי געפרעגט
האבן ערשט ַאדורכגעלעבט .ווען דער רבי ָ
וואס זיי ָ
ïאסירונגען פון די ביטערע מלחמה ָ
וועגן די ַ
האט דער רבי זיך
פאר'ן רבי'ןָ .
האבן די בחורים לכתחילה נישט געענטפערט ,אויס מורא ַ
וואס זיי שמועסןָ ,
וועגן ָ
ָאנגערופן:
מאל אין די גמרא )עי' שבת קכא (:מאן נימא דמתרצתא היא ,דילמא משבשתא היא" .מאן"
סאך ָ
 מיר געפינען ַא ַזאגט )"נימא" איז
וואס ָ
איז ראשי תיבות א'ל מ'לך נ'אמן  -אמונה אין דעם אויבערשטען" .מאן" נימא ,דער מענטש ָ
"פארענטפערטער מענטש"
אזא איינער איז ַא ַ
זאגן( שטענדיג ַאז דער אויבערשטער איז דער "א'ל מ'לך נ'אמן"ַ ַ ,
טייטש ָ
ïאסירט מיט איהם ,ווייל ער ווייסט ַאז ַאלעס איז פון
וואס ַ
זאך ָ
האט ַא תירוץ אויף יעדע ַ
 מתרצתא היא ...ער ָ"טאמער"(,
וואס איז שטענדיג פול מיט ספיקות )"דילמא" ,איז טייטשט
ָ
דעם אויבערשטען" .דילמא" ָ -אבער דער מענטש ָ
וואלט
פארקערט ,און אויב ער ָ
האט זיך געפירט מיט איהם ַ
האט איין מענטש איהם געטוהן ַאזוי ,יענער ָ
ַאז אפשר ָ
גאנץ
וואלט ער נישט
פארגרייזט ,ווייל זיין ַ
אזא איינער איז "משבשתא" ַ -
געהאט יסוריםַ ַ .
ַ
זיך געפירט ַאנדערשָ ,
ïאסירן מיט איהם די ַאלע געשעענישן.
פארוואס עס ַ
פארשטייט נישט ַ ָ
לעבן איז פול מיט "גרייזן" .ער ַ
געזאגט )"תורת אבות" ,שבת ,אות קמא( "אל אדון על כל המעשים" ,איז דער
האט
ָ
קאברינער זי"ע ָ
הרה"ק רבי משה ָ
שטארקן און
זאל ער זיך
ַ
תירוץ אויף ַאלע קשיות .אפי' אויב דער מענטש איז פול מיט קשיות איבער זיין מצבָ ,
פאר זיין טובה וועגן.
באשעפערַ ,
פארלאזן ַאז ַאלעס איז פון דעם ַ
זיך ַ ָ

á
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האט
האט קשיות אין אמונהָ .
פאר הרה"ק בעל "יסוד העבודה" זי"עַ ,אז ער ָ
באקלאגט ַ
אמאל ַ ָ
האט זיך ַ ָ
ַא איד ָ
געזאגט:
דער "יסוד העבודה" איהם
ָ
האט זיך שוין געפעדערט
וואס פרעגט קשיות אויף דעם אויבערשטעןï .רעה ָ
 דו ביזט נישט דער ערשטער מענטש ָפאלגן,
דארף איהם ָ
וואס איך ַ
און געפרעגט )פרשתינו ,ה ,ב( "מי ה' אשר אשמע בקולו" .ווער איז דער אויבערשטער ָ
האט ער
האט געפרעגטָ ,
וואס ער ָ
וואס איז געווען דער סוף פון ïרעה הרשע? אויף יעדע קשיא ָ
און ַאזוי ווייטערָ .
שïאט" ,מי ה'."...
האט ער שוין מער נישט געפרעגט מיט
באקומען פון דעם אויבערשטען ַא מכה.
ָ
דעמאלטס ָ
ָ
ַ
עס ווערט געברענגט ַא מורא'דיגע מעשה )"משנה שכיר" ,אבות פ"ו ,בשם ספר "קבלת שבת" ,עיי"ש שכתב כן בשם "ספר אחד"(,
וואס איז געווען זייער נישט געזונט
אמאל
געגאנגען אויף ַא ביקור חולים צו זיינס ַא תלמידָ ,
ַ
דער רמב"ן ז"ל איז ַ ָ
געזאגט:
האט דער רמב"ן איהם
ָ
ל"ע .זעהענדיג דעם ערנסטן מצב פון זיין תלמידָ ,
דארט געפינט זיך די הייליגע
וואס ווערט גערופן 'כסאות למשïט'ָ .
 אויפ'ן עולם העליון ,געפינט זיך ַא הייליגער היכלָ ,וואס דינען ַאלס ממונים אין
זאלסט גיין דערמיט צו ַאלע מלאכים ָ
וואס איך גיב דיר ,דו ָ
דאזיגע 'קמיע' ָ
שכינה .נעם די ָ
זאלן דיך פירן צום היכל "כסאות למשïט" .ווען דו וועסט ָאנקומען צום דעם היכל,
הימל ,און בעטן פון זיי ַאז זיי ָ
האב אויף דעם אויבערשטען'ס הנהגה כביכול מיט
וואס איך ָ
הארבע שאלותָ ,
סאך ַ
באשעפער ַא ַ
זאלסטו פרעגן דעם ַ
ָ
אזא יונגען עלטער.
פארוואס
מ'האט דיך ַאוועקגענומען פון דער וועלט אין ַ ַ
ָ
זאלסטו פרעגן ַ ָ
אידישע קינדער ,און אויך ָ
דאס פענצטער
האט ָ
איינמאל ווען דער רמב"ן ז"ל איז געזעסן און געלערנט נעבן דעם פענצטער פון זיין הויזָ ,
ָ
געזאגט:
פאר איהם זיין תלמיד ,און איהם
ָ
האט זיך ַאנטïלעקט ַ
זיך ïלוצלינג געעפענט ,און עס ָ
 ווען איך בין ַארויפגעקומען אין הימל ,האב איך געטוהן אזוי וואו דער רבי האט מיך באפוילן ,און איבעראלאדורכגעלאזט ,און ַאזוי בין איך
ָ
האט מען מיך ַ
האט מיר געגעבןָ ,
וואס דער רבי ָ
דאס צעטל ָ
האב געוויזן ָ
וואו איך ָ
וואס קען איך טוהן
געגאנגען העכער און העכער ,ביז איך בין ָאנגעקומען צו דעם היכל "כסאות למשïט"ָ ,אבער ָ
ַ
גארנישט שווער
האב
באפוילן צו פרעגן ,איז מיר ָ
האט מיך ַ
וואס דער רבי ָ
געוואלט פרעגן די שאלות ָ
ָ
ַאז ווען איך ָ
וואס צו פרעגן ,ווייל אויפ'ן עולם העליון זעהט מען דעם אמתַ ,אז עס זענען נישט
האב נישט
געהאט ָ
ַ
געווען .איך ָ
דא קיין קשיות ,און ַאז דער אויבערשטער פירט ַאלעס "בצדק ובמשïט ,בחסד וברחמים".
ָ
באשעפער.
'פארשטייט די דרכים פונעם ַ
'דארף זעהן נישט צו זיין "צו-קלוג" ,און זיך איינרעדן ַאז מ ַ
ד .מ ַ
'האט
וואס מ ָ
אמאל געפרעגט דעם ַאלטן גערער רבי'ן ,הרה"ק בעל "אמרי אמת" זי"ע ,וועגן ַא בחור ָ
האט ַ ָ
ַא איד ָ
דאך ַא ïיקח."...
האט דער "אמרי אמת" געענטפערט" :דער בחור איז ָ
טאכטערָ .
פאר זיין ָ
אנגעטראגן ַאלס חתן ַ
ָ
ָ
געגאנגען צום רבין'ס ברודער,
פארשטאנען די כוונה פונעם רבין'ס ווערטער ,איז ער
ַ
ַ
האט נישט ַ
וויבאלד דער איד ָ
ַ
וואס
זאל איהם געבן צו פארשטיין דעם רבין'ס ענטפערַ ,אז דער בחור ָ
הרה"ק רבי משה בצלאל זצ"ל הי"ד ,ער ָ
האט רבי משה בצלאל איהם געענטפערט:
טאכטער ,איז ַא "ïיקח"ָ .
פאר זיין ָ
אנגעטראגן ַ
ָ
'האט ָ
מ ָ
זאגט )פרשתינו ד ,יא( "ויאמר ה' אליו ,מי שם פה לאדם או מי ישים אלם או חרש או ïיקח או עור"
 דער ïסוק ָהאט דער רבי
דאס ָ
האט געשטעלט דעם "ïיקח" צווישן די בעלי מומיןָ ...
וגו' .זעהען מיר ַאז דער אויבערשטער ָ
)וואס מ'רופט היינט ַאן
וואס איז "צו-קלוג"
האט
ָ
געזאגטַ ,אז יענער בחור איז ַא "ïיקח" ...איינער ָ
ָ
געמיינט ווען ער ָ
זאלסט דעריבער נישט טוהן דעם שידוך...
"אויבער-חכם( ,איז ַא "בעל מום" ,און דו ָ
האבן געהערט פון ַא חשוב'ן רב ,אויף די ווערטער פון רש"י ז"ל )שמות יח ,ט( "ויחד יתרו  -וישמח יתרו,
ה .מיר ָ
האט זיך געפרייט" .ומדרש אגדה ,נעשה בשרו
ווארט "ויחד" איזַ ,אז ער ָ
זהו ïשוטו" .דער ïשוט'ער טייטש פון ָ
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וואס גלייבט מיט אמונה
האט דער רב
חדודין חדודין"  -זיין פלייש איז
געזאגט ,דער מענטש ָ
ָ
געווארן ציטערדיגָ .
ָ
מ'זאגט "ïשט'לעך"
ïשוטה )"זהו ïשוטו"( ,איז שטענדיג בשמחה )"וישמח יתרו"(ָ .אבער ווען מ'הייבט ָאן מיט "מדרש" -
ָ
אין אמונה ,ווערט עס "חדודין חדודין  -עס "שטעכט" ח"ו פון ַאלע זייטן.
האט ער
אמאל
געהאלטן ַא דרשה וועגן די מדה פון בטחון .צווישן ַאנדערעָ ,
ַ
האט ַ ָ
דער "אלשיך" הקדוש זי"עָ ,
מ'דארף טוהן השתדלות
האט ַאוועקגעשטעלט דעם סדר פון דער וועלט ַאז
ַ
כאטש דער אויבערשטער ָ
געזאגטַ ,אז ָ
ָ
וואס
פארמאגט .דער מענטש ָ
פאר ïרנסה ,איז ָאבער דער חיוב פון השתדלות לויט וויפיל בטחון דער מענטש ַ ָ
ַ
פאר ïרנסה.
גאר
האט ïרנסה ,אפילו אויב ער טוט נישט קיין השתדלות ַ
שטארקן אופןָ ,
ַ
האט בטחון אויף ַא ָ
ָ
געארבעט אויף ïרנסה ,און איז געווען ָאנוועזענד ביי די דרשה פונעם
האט שווער
ַ
ַא ïשוט'ער איד ,וועלכער ָ
דארף מען נישט טוהן השתדלות
'האט בטחון באמתַ ,
"אלשיך" הקדוש ,און הערנדיג פונעם "אלשיך" ַאז אויב מ ָ
אïצולאזן ַאלע זיינע געשעפטן און
שטארק נתעורר
פאר ïרנסה ,איז ער
ָ
באשלאסן ָ
ָ
האט ַ
געווארן דערפון ,און ער ָ
ָ
ַ
ַ
זאגן תהלים און "מעמדות" א.א.וו ,.ווייל
דאווענעןָ ,
השתדלות'ן ,און זעצן זיך על התורה ועל העבודה ,לערנען און ַ
דער אויבערשטער וועט איהם שוין סיי-ווי געבן ïרנסה.
האבן זיינע בני בית ïרובירט ָאïצורעדן איהם דערפוןָ ,אבער ָאן
זעהענדיג ַאז ער גייט נישט צו די ַארבעטָ ,
געגראבן
האט
ָ
וואס ָ
האט גענוצט צו פירן זיינע ïעק ,צו ַא גוי ָ
וואס ער ָ
דאס אייזל ָ
פארקויפט ָ
האט ַ
ערפאלג .ער ָ
ָ
האט דער איד דערווייל געשïייזט זיינע
פאר'ן אייזלָ ,
באקומען פונעם גוי ַ
האט ַ
וואס ער ָ
היילן .און מיט די געלט ָ
זאל ַארויסגיין
האט זיך
האט זיינע בני בית זיך געבעטן ביי איהם ער ָ
דאס געלט ָ
אויסגעלאזט ָ
ָ
בני בית .ווען עס ָ
פארלאז זיך אויפ'ן אויבערשטען.
האט איר ָאבער
געזאגט" :מבטחי בה' אלקי"  -איך ַ ָ
ָ
ַארבעטן און ברענגען ïרנסה .ער ָ
גראבנדיג אין ַא הייל ,געפונען
טאג ,ווען דער גוי איז
האט ערָ ,
געגאנגען מיט'ן אייזל צו די ַארבעטָ ,
ַ
אין ַא געוויסן ָ
נאך
ַא ריזיגן אוצר פון טייערע
האט ַארויפגעלייגט די שטיינער אויף זיין אייזל ,און איז ָ
ברילאנטן-שטיינער .ער ָ
ַ
פארבליבן אין די הייל עïעס פונעם גרויסן אוצר.
נאך ַ
אריינגעגאנגען אין די הייל ,כדי צו זעהן אויב עס איז ָ
ַ
אמאל ַ
ַ ָ
דארט געבליבן ליגן ַא טויטער אונטער די חורבות...
ארויפגעפאלן אויפ'ן גוי ,און ער איז ָ
ַ
גאנצע הייל ַ
ïלוצלינג ,איז די ַ
"באלעבאס" ,און זעהענדיג ַאז דער גוי
געווארט אינדרויסן אויף דעם גוי ,זיין נייעם
האט דערווייל
ָ
ַ
ַ
דאס אייזל ָ
ָ
ברילאנטן און
גאנצן אוצר פון טייערע
צוריקגעגאנגען אין
איז נישט צוריקגעקומען ,איז ער
ַ
שטאט ַאריין מיט'ן ַ
ָ
ַ
באלעבאס,
דיאמאנטן-שטיינער ,און נישט קענענדיג דעם ַאדרעס פונעם גוי ,איז ער
ָ
געגאנגען צו הויז פון זיין ַאלטן ַ
ַ
ַ ַ
יארן ...ווי ערשטוינט איז דער איד און זיינע
לאנגע ָ
טאגַ ,
דעם איד ,דארט ער איז געווען געוואוינט צו גיין יעדן ָ
געווארן ,און ער און זיינע
בריליאנטן ...ער איז רייך
בני בית געווען צו זעהן זייער ַאלטן אייזל מיט די טייערע
ָ
ַ
יארן אויף דער וועלט.
האבן זיך געשïייזט פון דעם אוצרַ ,אלע ָ
קינדער און קינדס-קינדערָ ,
ïאסירט מיט דעם ïשוט'ן אידַ ,אז ער איז רייך
האט ַ
וואס עס ָ
האבן געהערט ָ
ווען די תלמידים פונעם "אלשיך" ָ
יארן
האבן זיי געפרעגט זייער רבי'ן ,דעם "אלשיך"" :מיר זענען שוין עוסק ַאזוי פיל ָ
אדאנק זיין בטחוןָ ,
געווארן ַ ַ
ָ
אזא שפע פון הימל ,און ָאט דער
האבן ָאבער
קיינמאל נישט זוכה געווען צו ַ ַ
ָ
מיט די 'סוגיא' פון בטחון .מיר ָ
געווארן ַאזוי
באשעפער ,איז ער שוין
ïשוט'ער איד,
ָ
פארלאזן אויפ'ן ַ
האט בלויז ָאנגעהויבן זיך צו ַ ָ
וויבאלד ער ָ
ַ
רייך?!".
אריינגעהאקט אין
פאלגענדן משלַ :א
ַ
וואס איז ַ
טשוואקָ ,
ָ
האט דער "אלשיך" הקדוש זיי געענטפערט מיט'ן ָ
ָ
'האקט
דארט .מה שאין כןַ ,א
וואס מ ַ
טשוואק ָ
ָ
הארטע ערד ,קען עס קיין ווינט אויף דער וועלט נישט אויסרייסן פון ָ
ַ
ַאריין אין ווייכע ערד ,קען יעדער "רוח מצויה" עס אוועקריקן פון ָארט .דער נמשל איז :ביי ענק תלמידים ,איז
שטארקע
פארזיכערט זיך מיט ַא
ַ
כאטש איר גלייבט און איר ַ
דאס הייסטָ ,
דער ענין פון אמונהַ ,אזוי ווי 'ווייכע ערד'ָ ,
וויבאלד איר זענט 'גרויסע לייט' ,און 'כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו' )סוכה
אמונה אין דעם אויבערשטעןָ ,אבער
ַ
באווייזט ַאריינצוברענגען אין ענקערע הערצער קשיות אין דעם ענין פון
נב ,(.רוהט נישט דער יצר הרע ,ביז ער ַ
שטארקן זיך תיכף ָאïצוטוהן פון זיך ַאלע קשיותָ ,אבער אויך דער יצר הרע קומט צוריק
כאטש ענק
ַ
בטחון ,און ָ
כאטש אפילו ענק
וואס דרייט זיך כסדרָ .אבער די ַאלע ספיקותָ ,
מיט זיינע קשיותַ ...אזוי איז עס ווי ַא רעדל ָ
גאנצע
דאס ַ
האלטן צוריק פון ענק ָ
פארוואנדלען ָאבער ענקער אמונה אין 'ווייכע ערד' ,און ַ
שטארקן זיך שïעטערַ ַ ,
ַ
שטארקן אופןָ ,אן "חכמות",
באקומען בטחון אויף ַא
ַ
האט ַ
רייכטום .מה שאין כן דער ïשוט'ער מענטש ,וועלכער ָ
באשעפער שïייזט ַאלעמען" ,כïשוטו וכמשמעו"  -אויך דעם מענטש...
און ָאן "ïשעטלעך" ,ווייל ער גלייבט ַאז דער ַ
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"אריינגעשטעקט"
האט ער ממשיך געווען אויף זיך ַא גרויסע שפע מיט עשירות ,ווייל זיין אמונה איז געווען ווי ַ
ָ
באקומען
פאר'ן
האט ער ַ
שטארקסטן "ווינט" ,צו 'רירן' עס פון ָארט .וועגן דעם ָ
ַ
"הארטע ערד"ָ ,אן די מעגליכקייט ַ
אין ַ
אזא עשירות ביי זיך אינדערהיים ממשָ ,אן קיין שום טירחא.
ַ ַ
זאך אין
האבן זיך געפירט נישט צו טוהן צופיל השתדלות ביי קיין שום ַ
סאך צדיקים ָ
באקאנטַ ,אז ַא ַ
בכלל ,איז ַ ַ
באשעפער(.
זאגן:
לאזן פירן )פון ַ
מ'דארף זיך ָ
ַ
דער וועלט .זיי פלעגן ָ
דאס
אמאל
געזאגטָ :
ָ
האט ַ ָ
ַאזוי ווערט געברענגט )"אמרי הרי"ם" ,פ' שלח ,בהערות( ַאז הרה"ק בעל 'חידושי הרי"ם' זי"ע ָ
ïאסטוך.
נאך זייער ַ
שאף גייען ָ
באשעפער ,ווי ָ
נאכ'ן רצון פון ַ
איז נישט אונזער דרך ...מיר גייען ָ
וואס איז איינגעפירט ביי יעדע אידישע חוïהַ ,אז די מחותנים פירן
זאגן די ספריםַ ,א רמז אויף דעם מנהג ָ
ַאזוי ָ
פאר'ן חתן ווען ער גייט בויען ַא אידישע
דאס טוט מען ,כדי מרמז צו זיין ַ
אונטער דעם חתן פון ביידע זייטןָ .
האט
זאל וויסן ַאז מ'גייט
לאזן פירן' פון הימל ,און ַאזוי ָ
'דארף 'זיך ָ
נאר מ ַ
"אליין"ָ ...
קיינמאל נישט ַ
ָ
שטובַ ,אז ער ָ
מען הצלחה און סייעתא דשמיא אין לעבן.
זאל זיך שטענדיג פירן אויפ'ן דרך הישר והטוב.
פארשטייט זיך אז
באשעפער ַאז ַאלעס ָ
מ'דארף מתïלל זיין צום ַ
ַ
אין שאלות ותשובות "כנפי שחר" )סי' ל"ז ,ד"ה "הדברים האלה"( ברענגט דער מחבר )הגאון רבי דוב בער אייזענשטאט זצ"ל
נאכטס,
אמאל
פרייטאג צו ַ
ָ
ווארט פון זיין פעטער ,הרה"ק רבי יחיאל זי"ע פון מושַ ,אז ַ ָ
אבד"ק לעכאוויטש( ַא מורא'דיג ָ
האט ער
וואשן צו סעודת חקל תפוחין קדישיןָ ,
מאכן און זיך ַ
ווען ער איז ַאהיימגעקומען פון שול כדי קידוש צו ַ
ארויפגעגאנגען אויף ַא
זיך
ַ
האט געהערשט אינדרויסן ,און ער איז ַ
וואס ָ
אנווארימען פון די גרויסע קעלט ָ
געוואלט ָ ַ
ָ
באנק זיך
וואס איז
האט די ַ
אנצואווארימען זיינע הענטï .לוצלינג ָ
ַ
געשטאנען נעבן דעם אויוון ,כדי ָ
ַ
באנק ָ
קליינע ַ
האט רבי
אראïגעפאלן אויף דער ערד און
טאגָ ,
דאן ביז זיין לעצטן ָ
האנט רח"ל )זינט ַ
צובראכן די ַ
ָ
ַ
איבערגעדרייט ,ער איז ַ ָ
יחיאל געליטן פון גרויסע יסורים רח"ל(.
זאגט דעם ïסוק )תהלים כג ,ב( "בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות
האבן די ַארומיגע געהערט ווי ער ָ
שïעטער ָ
פארט ַארויס איבער'ן ים מיט ַא קליין שיפל
וואס ָ
האט זיי מסביר געווען זיין כוונהַ :א מענטש ָ
ינהלני" ,און ער ָ
וואקלדיגע בריק ,בעט ער ַאוודאי
ווארפט זיך פון יעדן "רוח מצויה"ָ ,אדער ווען דער מענטש שטייט אויף ַא ַ
וואס ַ
ָ
זאל געזונטערהייט ַאהיימקומען בשלוםָ .אבער ווען דער מענטש איז "בנאות
דעם אויבערשטען יעדע מינוט ַאז ער ָ
וואס איז
דארף נישט דעם
"ïאסטוך"ָ ,אדער "על מי מנוחות"ַ ,א קליינער ים ָ
ַ
דשא" ,עס זעהט איהם אויס ַאז ער ַ
פאר'ן מענטש ַאז ער
האט נישט קיין גרויסע
דאכט זיך ַ
וואס עס ַ
כוואליעסָ ,
ַ
קיינמאל נישט געווען שטורמיש און ָ
ָ
'זאל נישט
זאל ָאנקומען בשלום ,בעט ער נישט .כדי מ ָ
באזונדערע נסים ונפלאות ער ָ
האבן קיין ַ
דארט נישט ָ
דארף ָ
ַ
וואס איך געפין
זאגט דוד המלך ע"ה" :בנאות דשא ירביצני ,על מי מנוחות ינהלני"  -אין יעדן מצב ָ
טראכטן ַאזויָ ,
ַ
זאל מיך ָאïהיטן מכל פגע ומחלה ומכל צרה ועקתא.
זיך ,בעט איך דעם אויבערשטען ער ָ
געטראכט ַאז ווען מ'גייט ַארויף אויף ַא קליין נידעריג
האט דען
ַ
האט אויסגעפירט :ווער ָ
און רבי יחיאל מושער ָ
דא זעהט מען ווי
נאר פון ָ
האנט חלילהָ ...
פאלן און זיך צוברעכן ַא ַ
גאר ַא סכנה און מ'קען ַ
בענקלַ ,אז עס איז ָ
'זאל ווערן ָאïגעהיטן אויף יעדן טריט און שריט ,ע"כ.
'דארף כסדר בעטן דעם אויבערשטען מ ָ
ווייט מ ַ
שטארקן
זאל זיך
האט
ַ
האט נישט גענוג בטחוןָ ,
וואס ָ
געזאגטַ ,אז דער מענטש ָ
ָ
הרה"ק רבי רפאל בערשידער זי"ע ָ
כאטש ער איז נישט ַא בעל בטחון!...
פארלאנג ָ
באשעפער וועט ערפילן זיין ַ ַ
מיט בטחון אז דער ַ
פאר איהם ַאז ער איז נישט
האט
האט זיך ָאïגערעדט ַ
וואס ָ
געזאגט הרה"ק מסאטמאר זי"ע ,צו ַא איד ָ
ָ
ענדליך ָ
האבן
האבן בטחון אין דעם אויבערשטעןַ ,אז ער וועט דיר העלפן ָ
דארפסטו אויך ָ
ַא "בעל בטחון" :אויף דעם ַאליין ַ
בטחון...

דער פרשה קוואל  -שמות
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¨
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¨
© © èôøàãòâ
©
¨
©
åðéáø äùî ïèìàäàá
èàä'î
ìééåå ,"ñðèééååøòãðåô" ïäòæòâ ùàø èîéèùàá
èøòåå ùèðòî íòðåô äèåøô òãòé
©
© èùéð ïò÷ ùèðòî øòã ïåà ,äðùä
èñòô ïòðàèùòâ
éæ æéà ¯ "áöúúå" ,ïâòååèñòãðåô ,(ä"ò øòãà¨ ïòðéãøàô
©
¨
¨
èðéôòâ øòèùøòáéåà øòã æà© äðåîà ò÷øàèù
à© èéî èùéð æéà ñò áéåà äèåøt à© åìéôà© ïáàä
ïãàù
¨
à© éåå ñéåà øéà èäòæ ñò ïòåå åìéôà ,øéà èéî êéæ
 ìîéä ïéà ïøàååòâו.
ïáéøùòâôà
געמאכט ַא גרויסן ַאïיעל ,און
האט
ַ
פאלגענדע מעשהַ :א גרויסער מוסד ָ
ïאסירט די ָ
האט ַ
וואכן צוריקָ ,
ו .עטליכע ָ
אריינגעגאנגען אין ַא גורל אויף ַא שיינעם
ַ
פאר'ן מוסד ,איז ַ
האט בייגעשטייערט ַא געוויסן סכום ַ
וואס ָ
יעדער ָ
געווארן אין די ָאנוועזנהייט פון די מנהלים פונעם מוסד,
אïגעהאלטן
ָ
ַ
טאג ,איז דער גורל ָ
באשטימטן ָ
סכום .צום ַ
האט געוואונעןָ ,אבער
אלזא ,איינער ָ
זאל זיין כשורהָ ַ .
האט געזעהן ַאז ַאלעס ָ
וואס ָ
אונטער די אויפזיכט פון ַא דיין ָ
פאר זיין גורל מיט מזומנים,
באצאלט ַ
האט נישט ַ ָ
האט זיך ַארויסגעשטעלטַ ,אז דער געווינער ָ
זאךָ ,
פארשן די ַ
נאכ'ן ָ
ָ
באשטעטיגט
האט נישט ַ
קארד" פירמע ָ
אדורכגעגאנגען ,ווייל די "קרעדיט ַ
ַ
וואס איז נישט ַ
קארד"ָ ,
נאר מיט ַא "קרעדיט ַ
ָ
געהאט נישט מער ווי
האט
ַ
פאר'ן מוסד .ער ָ
דאס געלט ַ
האט בכלל נישט געגעבן ָ
קארטלַ ...אזוי ַאז יענער ָ
דאס ַ
ָ
ַא "מחשבה טובה"...
געזאגט,
האט דער דיין
ווען
ָ
האט געוואונען דעם גורל ָאדער נישטָ ,
מ'האט געפרעגט דעם דיין ,אויב יענער ָ
ָ
'זאל
קארד" ,איז גוט ,און מ ָ
נאך יעצט ביישטייערן מיט ַאן ַאנדערן "קרעדיט ַ
'זאל פרעגן דעם איד ,אויב ער וויל ָ
מ ָ
'האט
אלזא,
האט געוואונען דעם
פארבונדן מיט דעם איד ,און מ ָ
מ'האט זיך ַ
ָ
"לאטא"ָ ַ ...
ָ ָ
זאגן ַאז ער ָ
איהם תיכף ָ
וואכן צוריק ,איז
קארד"  -מיט וואס ער האט געקויפט דעם ראפעל  -עטליכע ָ
איהם דערציילט ַאז זיין "קרעדיט ַ
קארד".
אדורכגעגאנגען ,און דעריבער וויל מען וויסן צו ער וויל זיי געבן ַאן ַאנדערן "קרעדיט ַ
ַ
נישט ַ
קאלט
דער איד ,איז ָאבער אינצווישן שוין
האט געענטפערט ַ
"אïיעל" ,און ער ָ
גאנצן ַ
"אïגעקילט" פונעם ַ
געווארן ָ
ָ
זאל זיין ַאזוי ,איך בין שוין יעצט נישט
אדורכגעגאנגען
דעמאלטס ,איז נישטָ ...
ָ
ַ
און רואיג" :נוַ ,אז ס'איז נישט ַ
טעלעפאן ,זייענדיג זיכער ַאז די הנהלה פונעם
אראïגעלייגט דעם
ָ
האט ַ ָ
אינטערעסירט בייצושטייערן ,"...און ער ָ
האט
האט
דארפן "געבן" ...ער ָ
באוויזן זיך ַארויסצודרייען פון צו ַ
האט ַ
געוואלט "נעמען" פון איהם ,און ער ָ
ָ
מוסד ָ
'האב זיך ַארויסגעדרייט פון געבן ...ס'איז איהם
כאטש ַאזוי פיל
"פארדינט"ַ ,אז כ ָ
ַ
'האב ָ
געטראכט ביי זיך ,נו ,כ ָ
ַ
געוואלט "געבן" ,און נישט "נעמען" פון איהם ,און
האט איהם
גארנישט
ָ
איינגעפאלןַ ,אז די הנהלה פונעם מוסד ָ
ַ
ָ
דא ַא שיינע סומע געלט...
שאדן
האט שוין
געהאט ָ
ַ
איינמאל ָ
ָ
ער ָ
פאר'ן מענטשַ ,אז מען
מאל ַ
דאכט זיך ָאפט ָ
גאנצן לעבן פון מענטש .עס ַ
דאס איז באמת ַא מוסר השכל אויפ'ן ַ
ָ
פאר
"שאדן"ָ ,אבער באמת זענען ַאלע
מאכן
נאר ַ
"שאדנס" ָ
ָ
ָ
"נעמט" פון איהם ,און ַאז פון הימל וויל מען איהם ַ
סאך מער מתנות...
באקומען ַא ַ
זאל ַאזוי ַארום ַ
זיין טובה וועגן ,כדי ער ָ
געזאגט )"תורת אבות" ,אמונה ובטחון ,כח( אויף די ווערטער פון די גמרא )תמיד
האט
ָ
קאברינער זי"ע ָ
ז .הרה"ק רבי משה ָ
זאל רעדן פון אמונהַ ,אפילו העכער ווי זיין מדריגה איז
דאס מיינט ,דער מענטש ָ
כח" (.יחזיק באמונה יתירה"ָ .
'האלט נישט דערביי ,און
וואס מ ַ
זאכן ָ
טאר מען נישט רעדן פון ַ
כאטש ביי ַאלע ענינים פון עבודת ה'ָ ,
באמת ,און ָ
'האט נישט דערגרייכטָ ,אבער ביי דעם ענין פון אמונה ,מעג מען יא ,און
וואס מ ָ
באשעפטיגן מיט מדריגות ָ
זיך ַ
וואס זענען געווען העכער פון זיין עולם
טאקע רעדן פון אמונה ,אויך פון מדריגות ָ
קאברינער זי"ע ַאליין ,פלעגט ַ
א מצוה! )דער ָ
ס'איז ַאפילו ַ
חסידים(.
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 די צרה איז בלויז ַא הכנה צו די גוטס- ויסתר משה פניו
¨ © ,ïéøòã ïèëàøèðééøà
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פאר ַא רפואה
פארוואס דער
ַ קוואל פון מרים )"בארה של מרים"( איז מסוגל
ַ
ָ ַ זאגן ַא טעם
ָ  לויט דעם קען מען.ח
 ַאז עס איז בכלל," און ַאזוי שרייבן די ספרים וועגן די סגולה פון טרינקען פון "בארה של מרים,( ד,ויק"ר פכ"ב
באהאלטן דעם כח אמונה
 ווייל אין דעם,זאגן ַא טעם
ַ ַ קוואל איז
ַ
ָ  קען מען.סארטן ישועות
ָ פאר ַאלע
ַ ַא סגולה
.עות אויף אידישע קינדערïע ַאלע גוטע השï ווערן נש,קוואל פון אמונה
 און פון דעם,געהאט
האט
ַ
ַ
ָ וואס מרים
ָ
ל אם קפץ- יא( "השכח חנות א,סוק )תהלים עזï  עס שטייט אין די הקדמה צום ספר "שב שמעתתא" אויף דעם.ט
דארפן
ַ ,נים ח"ו אויף דער וועלטï  אפי' ווען עס הערשט ַא הסתר,"זאגט דער "שב שמעתתא
ָ ."באף רחמיו סלה
 צו דען- ?"ל- "השכח חנות א." "חנות" איז פון לשון "חונן.מיר געדענקען די גרויסע חסדים פון דעם אויבערשטען
האבן אויף אידישע קינדער? עס איז נישט מער ווי
ָ פארגעסן רחמנות צו
ַ האט דער אויבערשטער כביכול חלילה
ָ
- "באהאלטן "רחמיו סלה
ַ ַ האט דער אויבערשטער
ָ ,וואס עס זעהט אויס ווי "אף" ח"ו
ָ  אין דעם,""אם קפץ באף
.זיין אייביגע רחמנות
 "לך ואספת את,זאגט צו משה רבינו ע"ה
ָ יח( דער אויבערשטער- טז, מיר לייענען אין דער היינטיגער סדרה )ג.י
 פקד פקדתי אתכם, אלקי אברהם יצחק ויעקב לאמור, ה' אלקי אבותיכם נראה אלי, ואמרת אליהם,זקני ישראל
 זיי וועלן דיך- " מאליהם, "ושמעו לקולך,( ח, שמ"ר פ"ג,זאגט אויך דער מדרש
ָ זאגט רש"י )און ַאזוי
ָ ."וגו' ושמעו לקולך
 ווייל דער סימן איז איבערגעגעבן."זאגן די ווערטער "פקד פקדתי
.אויסהערן פון זיך ַאליין
ָ וויבאלד דו וועסט זיי
ַ
.("דאזיגע ווערטער )"פקד פקדתי
ָ  ַאז זיי וועלן אויסגעלייזט ווערן מיט די,געווארן צו זיי פון יעקב און פון יוסף
ָ
ווארט "פקד" געווען דער
ָ דאס
ָ טאקע איז דייקא
ַ פארוואס
ָ ַ ( אות כב, תורה שבכתב,פרעגט דער של"ה הקדוש )פ' שמות
 ָאן ַא,סוק "פקד" חסרï זאגט דער
ָ פארוואס
ָ ַ ,ווארט? אויך פרעגט ער
ָ  און נישט ַאן ַאנדער,פאר די גאולה
ַ סימן
?("וא"ו )"פקוד
')עי
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פאר די
זאגט )מגילה יגַ (:אז דער אויבערשטער טוט פעדערן די רפואה ַ
ענטפערט דער של"ה הקדוש ,די גמרא ָ
פאר ה'( .מיט'ן
פאר ר' ,ד' ַ
פאר צ' ,ק' ַ
ווארט "צרה" )פ' ַ
ווארט "ïקד" זענען ביפאר די אותיות פון ָ
מכה .די אותיות פון ָ
פאר די מכה ,עיי"ש.
האט דער אויבערשטער מקדים געווען די רפואה ַ
ווארט "ïקד" ָ
ָ
דא איז מרומזַ ,אז דער סוד פון די גאולה איז ווען דער מענטש אנערקענט און ער גלייבט
זאגןַ ,אז ָ
קען מען ָ
נאר ַא הקדמה און הכנה צו די ישועה.
דא ַא צרהָ ,
דא איז נישט ָ
ַאז ָ
דאס לערנען מיר אויך פון דעם ïסוק אין דער היינטיגער סדרה )ב ,טז-יז( "ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלינה
ָ
זאגט אויף דעם דער מדרש )שמ"ר פ"א ,לב( די
ותמלאינה את הרהטים להשקות צאן אביהן ,ויבואו הרועים ויגרשום"ָ .
געוואלט
האט
האבן
ָ
פאר די עבודה זרה אין מדין ,און ער ָ
געזאגט ,יתרו איז געווען דער הויïט-גלח )"כומר"( ַ
ָ
חכמים ָ
נאך איידער משה רבינו ע"ה איז געקומען קיין מדין.
תשובה טוהן )ווייל ער ָ
האט אנערקענט די לעכערלעכקייט פון די עבודה זרה( ָ
באדינט .יעצט
האט זיי
האט
האב איך אייך ַ
געזאגט" :ביז יעצטָ ,
ָ
צוזאמענגערופן די מענטשן פון מדין ,און ער ָ
ַ
יתרו ָ
האבן זיי איהם ַאריינגעלייגט אין "נידוי" )חרם( און
דארפט זיך אויסוויילן ַא נייעם גלח"ָ .
בין איך שוין ַאלט ,און איר ַ
פאר איהם קיין
טאר נישט העלפן יתרו.
מ'זאל נישט טוהן ַ
ָ
גאנצע פאלק אין מדיןַ ,אז קיינער ָ
אנגעזאגט די ַ
ָ
שטרענג ָ
שאף,
ïאשען זיינע ָ
ïאסטוכער פון מדין צו ַ
האט געבעטן די ַ
שאף .ווען יתרו ָ
ïאשען זיינע ָ
'זאל נישט ַ
ַארבעט ,און מ ָ
ïאשען די שאף.
האבן זיי עס נישט
געוואלט טוהן ,און יתרו איז געווען געצוואונגען צו שיקן זיינע טעכטער ַ
ָ
ָ
דערציילט דער מדרש ווייטער" ,ותבאנה ותדלנה" ,פון דעם לערנען מיר ַאז יתרו'ס טעכטער זענען געקומען פריער
ïאסטוכער" .ויבואו הרועים ויגרשום"ָ ,אבער די
האבן מורא
פאר די ַ
געהאט ַ
ַ
שאף ,ווייל זיי ָ
ïאשען די ָ
טאג צו ַ
אין ָ
פארטרייבן זיינע
ïאסטוכער ַ
פארטריבן .ווי ַאזוי איז מעגליך ַאז יתרו איז ַא "כהן מדין" ,און די ַ
האבן זיי ַ
ïאסטוכער ָ
ַ
פארטריבן זיינע
האבן איהם ַאריינגעלייגט אין חרם ,און ַ
נאר דער ïסוק קומט דיך צו לערנעןַ ,אז זיי ָ
טעכטער? ָ
טעכטער ,עכ"ל.
אïגעלאזט ַאלע
געווארן דערנידערט צום נידעריגסטן
דא זעהען מירַ ,אז יתרו איז
ָ
האט ָ
שטאנד ,ווי נאר ער ָ
ַ
ָ
פון ָ
וואס איז געזעסן "ברומו של עולם" ,זייענדיג
פארשטיין" ,זו תורה וזו שכרה?"ַ ...א מענטש ָ
דארף מען ַ
עבודה זרה'סַ .
האט אנערקענט ַאז די
האט ַאלעס
פאר דעם אויבערשטען'ס כבוד ,ווייל ער ָ
איבערגעלאזט ַ
ָ
ַא "כהן מדין" ,און ער ָ
האט זיך ָאנגעקלעבט אין די ריינע אידישע אמונה.
נאריש און לעכערליך" ,הבל הבלים" ,און ער ָ
עבודה זרה איז ַ
זאלן איהם ַאריינשטעלן אין "חרם"?
אזא
לאנד ָ
שטראףַ ,אז די מענטשן פון זיין ַ
ָ
פארוואס איז איהם געקומען ַ ַ
ַ ָ
האט געליטן,
וואס יתרו ָ
האט זיך ָאבער ַארויסגעשטעלטַ ,אז דייקא די דערנידעריגונג און די בושות ָ
צום סוףָ ,
האט זוכה געווען צו ווערן דער שווער פון משה רבינו ע"ה .ווען משה איז
האבן איהם גרויס
געמאכטַ ,אז ער ָ
ַ
ָ
באפוילן זיינע טעכטער,
האט ַ
פארטריבן ,און יתרו ָ
האבן זיי ַ
וואס ָ
ïאסטוכער ָ
געקומען העלפן יתרו'ס טעכטער פון די ַ
וואלט
האט ער חתונה
זאלן איהם רופן צו איהם ַאהיים )און
ַ
דערנאך ָ
ָ
דאך אויסַ ,אז אויב עס ָ
געהאט מיט צïורה( .קומט ָ
זיי ָ
אזא הויכע
וואלט ער נישט זוכה געווען צו ווערן דערהויבן צו ַ ַ
הארָ ,
געפעלט אין יתרו'ס דערנידריגונג ַאפילו ַא ָ
דאך
וואלט ָ
וואלטן נישט ַאוועקגעטריבן יתרו'ס טעכטערָ ,
ïאסטוכער ָ
מדרגה ,צו ווערן "חותן משה" ,ווייל אויב די ַ
שאף.
משה נישט צוגעקומען כדי ָאנצוטרינקען זייערע ָ
לערנען מיר פון דעם ,ווי ווייט דער אויבערשטער איז ַא "זקיף כפיפין" .ער הויבט אויף יעדן 'איינגעבויגענעם'
האנדלט זיך אין געזונט ,אין ïרנסה ,קינדער ,און ַאזוי ווייטער .אויב
מענטש ,פון יעדע שוועריגקייט ,סיי ווען עס ַ
דאך ַאוודאי ביי ַא אידַ ,אז אויב ער ליידט פון ַא השïלה ח"ו,
דאס ביי ַא גוי ַא גלח ,ווי יתרו ,איז ָ
מיר זעהען ָ
דארט ,וועט קומען זיין ישועה!
פאר איהם ,און פון ָ
דאס איז די גרעסטע טובה ַ
איז זיכער ַאז ָ
ַאזוי שרייבט רבינו בחיי ז"ל ,אויפ'ן ïסוק אין דער היינטיגער סדרה )ב ,ב( "ותצïנהו שלשה ירחים" ,משה רבינו
טאג אין סיון ,איז ער
ע"ה איז געבוירן
טאג פון חודש אדר .דריי חדשים שïעטער ,די '6סטע ָ
געווארן אין זיבעטן ָ
ָ
וואס משה רבינו ע"ה איז
אריינגעווארפן
טאג ָ
געווארן אין טייך .דער ïסוק קומט אונז דערציילןַ ,אז אין דעם ָ
ָ
ָ
ַ
געווארן אין הימל ,און
געווארן און דערהויבן
טאג איז ער גרויס
אריינגעווארפן
ָ
ָ
טאקע אין זעלבן ָ
געווארן אין טייךַ ,
ָ
ָ
ַ
זאגט דער ïסוק )תהלים קלח ,ג( "ביום קראתי
באקומען די תורה
בארג סיני .אויף דעם ָ
)פאר די אידן( אויפ'ן ַ
ַ
האט ַ
ער ָ
שטארקייט.
טאג ווען איך רוף צו דיר ,ענטפערסטו מיר און דו געבסט מיר
ַ
ותענני ,תרהיבני בנפשי עוז" ,אין דעם ָ
טאג ווען איך בין בצער ח"וָ ,אבער ַאז איך רוף צו דיר ,ענטפערסטו מיר ,און דו העלפסט
דאס הייסט ,דווקא ַא ָ
ָ
מיר  -יעדן איינעם לויט זיין מדרגה.
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אריינווארפן אין
האט ַארויסגעגעבן ַאז
דאס זעהען מיר
ַ
מ'זאל ַ
ָ
וואס דער רשע ïרעה ָ
קלאר אויך פון די גזירה ָ
ָ
ָ
געוואלט אומברענגען ח"ו ַאלע אידישע יונגלעך.
האט ïרעה
ָ
טייך ַאלע ניי-געבוירענע יונגלעך .מיט זיין גרויס רשעותָ ,
דאס איז
האט צוגעפירט די גזירה ,און ָ
נאר דער אויבערשטער ָ
דאס ָאבער נישט געווען פון ïרעהָ ,
באמת ,איז ָ
נאר ַא הכנה צום געבורט פון דעם "מושיען של ישראל"  -דער אויסלייזער פון די
באמת נישט געווען ַא צרהָ ,
אראïקומען אויף דער וועלט די הייליגע נשמה פון משה
האט געקענט ַ ָ
אידן .ווייל אדרבה ,דווקא דורך די צרה ָ
וואס דער מענטש גייט ַאדורך אין לעבן ,און זיי קומען פון
רבינו ע"ה .פון דעם לערנען מירַ ,אז ַאלע "רדיפות" ָ
וואס וועט ַארויסקומען
פאר די גרויסע טובה ָ
נאר ַא הכנה ַ
דעם אויבערשטען ,זענען באמת נישט קיין "רדיפות" ח"וָ ,
שïעטער.
נאר כדי איהם
באשעפער ברענגט אויפ'ן מענטש ,איז ָ
וואס דער ַ
דאַ ,אז יעדער נסיון ָ
אויך לערנען מיר פון ָ
אויפצוהייבן צו ַא העכערע מדריגה .עס איז ַא "נס להתנוסס" ,און נישט כדי איהם צו שטרויכלען ח"ו.
נאך מער געפינען מיר אין ספר "מכתב סופר" )להגאון רבי שמעון סופר זצ"ל אבד"ק קראקע ,זון פון גאון בעל "חתם סופר"
יאָ .
האט
זאגט )ברכות יג (:רב ָ
זצ"ל( אויפ'ן ïסוק "ויסתר משה פניו ,כי ירא מהביט אל האלקים" ,ווייל די גמרא ָ
האבן נישט געזעהן ביי רבי קבלת עול מלכות שמים ,ווייל ווען עס איז געקומען די צייט
געזאגט צו רבי חייא ,מיר ָ
ָ
פאר די תלמידים ,כדי צו לייענען קריאת
האט ער נישט מפסיק געווען פונעם שיעור ַ
צו לייענען קריאת שמעָ ,
האט
האט ַאריבערגעפירט זיינע הענט אויף זיין ïנים אינמיטן שיעורָ ,
האט רבי חייא געענטפערט ,ווען רבי ָ
שמעָ .
דעמאלטס גענומען אויף זיך עול מלכות שמים דורך קריאת שמע.
ער
ָ
דאך זיכער משיג געווען גרויסע השגותַ ,אזוי ווייט ַאז קבלת עול מלכות שמים
האט ָ
זאגט רבי שמעון סופר ,רבי ָ
ָ
קלאר(.
פאר איהם געווען
ַאליין איז ביי איהם נישט געווען ַא רבותא
ָ
דאך ַ
)דאס הייסט נישט ַאן "עול" ביי רבי ,ווייל ַאלעס איז ָ
ָ
וואס ער זעהט נישט
זאל זיין אין ַא מצב ָ
האט ער ַאריבערגעפירט זיינע הענט אויף זיין ïנים ,כדי ער ָ
דעריבער ָ
ליבשאפט ,מיט תמימות,
האט גענומען אויף זיך קבלת עול מלכות שמים מיט
ַ
ַאלע מדריגות און השגות ,און ער ָ
און מיט ïשטות.
דערפאר
האט ער
ַ
באגעגענט ïנים בïנים מיט די הייליגע שכינהָ ,
האט זיך ַ
ער גיט צוַ ,אז ווען משה רבינו ע"ה ָ
האב נישט קיין קשיות ,און איך זוך נישט ַאפילו
זאגט ,איך ָ
פארשטעלט זיין ïנים " -ויסתר משה ïניו" ,ווי איינער ָ
ַ
באשעפער ברוך הוא.
פארשטיין די וועגן פון דעם ַ
פארשטאנד ,צו ַ
ַ
דעם מינדעסטן ַ

è

 שמות- דער פרשה קוואל

¨ ñàååøàô
¨ © ,ïééèùøàô
© ïòî óøàã
© ,éåæà© áéåà
òðééã ïëééìâñéåà èòåå øò ,"êéúåçøåà øùéé àåäå" ïøòåå øòã èàä
.èééæ òèëòø ïééã åö ïééèù âéãðòèù èòåå øò ïåà ,ïâòåå ïøäà ïåà äùî è÷éùòâ íãå÷ èùéð øòèùøòáéåà
© èøàã
¨ ïìàæ
¨ ééæ ,äòøt åö
ïåà ,íéúôåîå úåúåà ïæééååàá
¨ æà© ,"øôåñ íúç" øòã èâàæ
¨ óøàã'î
©
© ñàã
íòã ïáàä
æà)
¨
¨ ,ìàøùé éð÷æ éã ïòîòððòîàæåö
©
¨ êàðøòã
¨
ñàåå
ééæ ïìàæ
¨
¨
ïøàååòâ
èâàæòâ
æéà (äáùçî éã ïéà âéãðòèù ïòèùøòáéåà
¨ íéð÷æ éã æà© èðéãøàô
© ïòî èìàåå
¨ éåæà©
øòî ïèìàåå
© ñò ïòåå øòáà¨ ,ãéçé à© éáâì øàð
¨
ììë ïéà êéæ èìãðàä
©
óøàã'î ìàî òãòé ïåà ,äòøt ïåô èàäòâ
àøåî èùéð
© © ïéà èùéð å"ç ïòðòæ ééæ áéåà åìéôà æéà ,ìàøùé
àæà
©
¨ õàìàô ôåö ïééâ
äùî èéî ïòîàæåö
ïòîå÷òâ ééæ ïèìàåå
øòã êéæ èðéôòâ ,ïâòååèñòãðåô ,äâøãî òëéåä
?ïøäà ïåà
è÷ðòãòâ øò ìééåå ,èééö òãòé åö ééæ èéî øòèùøòáéåà
¨ íòã óéåà .úåáà òâéìééä éã ïåô úåëæ íòã éðåòîù èå÷ìé) ïâàæ
øòã èâàæ
¨ ì"æç éã éåå èéåì ,íéøôñ éã ïøòôèðò
."íëéìà éðçìù 'éäà ìàøùé éðáì øîàú äë" :÷åñt èæééìòâñéåà ïòðòæ ïãéà éã æà© (îø æîø ,çìùá
¨ øò èâàæ
ï'èéî ìééåå ,(èøt íééá éåå éåæà)© "'éäà øùà" èùéð èâàæ
¨ ÷åñt øòã éåå ,äðåîà ïåô úåëæ ïéà øàð
¨ ïøàååòâ
¨
ééæ áéåà åìéôà ,âéãðòèù øòèùøòáéåà øòã æéà ,ììë ìééåå ,èøòôèðòøàô
© æéà ,íòã èéåì ."íòä ïîàéå" (àì ,ã)
¨
© © ïéà èùéð ïòðòæ õàìàt
íòã ïáàä
åö äâøãî òñéåøâ àæà
© © ïéà èàäòâ
©
¨ ïøäà ïåà äùî ñàåå
¨ íéñð éã
ïáàä
©
.ïò÷ðàãòâ
òøòééæ ïéà âéãðòèù ïòèùøòáéåà
¨ èøéñàt
© ïáàä
¨ ,äòøt ïåô
äðåîà éã ïåô çë ï'èéî øàð
¨ íòã êøåã .èàäòâ
©
¨ ïãéà éã ñàåå
¨
êéùîî ééæ ïáàä
ïáàä
 דער אויבערשטער פירט ַאלעס און- יךï  ואנכי אהי' עםïåô äâäðä òâéã'íéñð à© êéæ óéåà èâðòøáòâ ïåà ïòååòâ
גארנישט שלעכטס טוען
ָ קיינער קען דיר
©
¨ íòã áéìåö .ìîéä
èôøàãòâ
íãå÷ ïøäà ïåà äùî ïáàä
,'åâå éëðà íéøáã ùéà àì ,'ä éá 'ä ìà äùî øîàéå" ïåà ,÷ìàô
¨
© íòã ïåà íéð÷æ éã ïòîòððòîàæåö
©
ïöðàâ
êì äúòå ,'åâå éëðà ïåùì ãáëå ät ãáë éë
¨ .äìåàâ éã ïåô äøåùá éã ééæ øàô
© ïáòâøòáéà
íòã êàð
.(áé¯é ,ã) "êét íò 'éäà éëðàå
¨
ã÷t éë åòîùéå íòä ïîàéå" ïøàååòâ
íéå÷î æéà ñò éåå
¨ ïãéà éã ," יבìàøùé éðá úà 'ä
øòã æà© èáééìâòâ ïáàä
¨
¨ ä"ò åðéáø äùî
,ïòèùøòáéåà íòã åö èâàæòâ
èàä
.íéøöî úåìâ ïåô ïæééìñéåà áåø÷á ééæ èòåå øòèùøòáéåà
¨ êéà ,ãééø ïåô ùèðòî à© èùéð ïéá êéà"
áàä
¨ ,ïãéà éã ïåô äðåîà ïåô çë ï'èéî øàð ïåà
äùî ïáàä
©
èùéð ìòåå êéà .âðåö òøòååù à© ïåà êàøtù
òøòååù à©
© èðò÷òâ ïøäà ïåà
ñ'äòøt ïéà øòãðåàåå òëìòæà© ïæééååàá
¨ ."äòøt åö ïãòø ïòðò÷
íäéà øòèùøòáéåà øòã èàä
© ©
.õàìàt
."ìéåî ïééã èéî ïééæ ìòåå êéà ïåà" ,ïééâ ïñééäòâ
¨ éåæà©
íúç úåøåà" 'ñ äàø) ò"éæ "øôåñ íúç" øòã èâàæ
("øáã äæå" ä"ã ,'ä ùåøã ,ï"øä úåùøã) ì"æ ï"ø øòã èâòøô
øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt ï'ôéåà (úåîù 'ô ,"øôåñ
© èùéð øòèùøòáéåà øòã èàä
¨ ñàååøàô
¨ ©
ïæéååàá
éðáì øîàú äë øîàéå ,'éäà øùà 'éäà" (ãé ,â) äùøt
¨ øò ä"ò åðéáø äùî ïìééäåöñéåà ,ñð à©
èùéð øòî ìàæ
¨ øòèùøòáéåà øòã ."íëéìà éðçìù 'éäà ,ìàøùé
,èâàæ
?"ät ãáë" à© ïééæ
âðåèëà© áéâ êéà ,êéæ ïéôòâ êéà ,ïééæ ìòåå êéà ¯ "'éäà"
¨
¨ øòèùøòáéåà øòã ,ï"ø øòã èøòôèðò èàä
¨ ñàåå
¨ ùèðòî íòã óéåà ¯ "'éäà øùà" ,úåéèøtá
èìàååòâ
èàä
© éã èøéô øò æà© ïñéåå ïìàæ
¨ øéî
©
,èìòåå òöðàâ
êìîä äîìù éåå ,ïò÷ðàãòâ
òðééæ ïéà âéãðòèù êéî
¨
¨ ä"ò
¨
©
¨ øéî ïåà àåäå ,åäòã êéëøã ìëá" (å ,â éìùî) èâàæòâ
èàä
èàä
äùî æà© úåòè à© ïëàî
èùéð ïìàæ
òèåâ ïééæ ïåô çë ï'èéî íéøöî ïåô ïãéà éã èæééìòâñéåà ïòèùøòáéåà íòã èñðò÷ åã ìéôéåå èéåì ."êéúåçøåà øùéé
¨ øòèøòåå ò÷àîùòâ
©
©
ïáàä
òðééæ ïåà ,êàøtù
"òñéæ" ïåà íéå÷î èòåå éåæà© ,ïâòåå òðééã òìà© ïéà ¯ "êéëøã ìëá"

סוק "ויאמן העם וישמעו כיï האט הרה"ק בעל "יסוד העבודה" זי"ע געטייטשט )מובא בס' "תורת אבות"( דעם
ָ  ַאזוי.יב
באשעפעניש
ַ  ַאז קיין שום,רטיתï האבן געגלייבט אין השגחה
ָ וואס זיי
ָ  דורך דעם."פקד ה' את בני ישראל
 און ער וועט ַאזוי,באווייזן
ַ דאס
ָ נאר דער אויבערשטער ַאליין קען
ָ ,איז נישט בכח זיי ַארויסצונעמען פון מצרים
." "וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל:האבן די אידן זוכה געווען צו די ישועה
ָ  דורך דעם,טוהן
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דער פרשה קוואל  -שמות
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געזאגט צו די חסידים ,ס'איז דער נאטורַ ,אז ווען דער מענטש
אמאל
יג .דער הייליגער
ָ
האט ַ ָ
שינאווא רב זי"ע ָ
ָ
פארלאזט
באזארגט ,ער איז רואיג ,ווייל ער ַ ָ
נויטיגט זיך אין ַא קליינע סומע געלט ,איז ער געווענטליך נישט ַ ָ
בארזארגט און
האבן ַא גרעסערן סכום ,איז ער ַ ָ
דארף ָ
דאס געלט וועט שוין אנקומעןָ .אבער ווען ער ַ
זיך ַאז ָ
אזא גרויסן סכום געלט?
פאר'דאגה'ט" :כסף מנלן" ...פון וואו וועל איך נעמען ַ ַ
ַ
דאס
סאך געלט ,ווייסט גוט ַאז ער וועט ָ
האבן ַא ַ
דארף ָ
וואס ַ
פארקערט .דער מענטש ָ
דער אמת איז ָאבער ַ
אזא איינער,
נישט קענען
פארלאזט זיך דעריבער אויפ'ן אויבערשטעןַ ַ .
צוזאמענשטעלן מיט זיין אייגענעם כח ,און ער ַ ָ
ַ
אדאנק זיין גרויסן בטחון אין דעם אויבערשטען .פון דער
האבןַ ַ ,
דארף ָ
וואס ער ַ
דאס געלט ָ
באקומען ָ
וועט ַאוודאי ַ
האבן ַא קליינעם סכום געלט ,און ער רעדט זיך איין ַאז ער קען
דארף ָ
ַאנדערער זייטָ ,אבער ,ווען דער מענטש ַ
נאך מער
פארלאזט ער זיך
דאס ַאליין
דארף ָ
אזא איינער ַ
אינגאנצן נישט אויף דעם אויבערשטעןַ ַ .
ַ
צוזאמענשטעלןָ ַ ,
ַ
ָ
דאס געלט
באקומען ָ
באשעפער ,קען ער נישט ַ
באזארגט ,ווייל אויב ער דערווייטערט זיך פון בטחון אין דעם ַ
זיין ַ ָ
האבן.
דארף ָ
וואס ער ַ
ָ
יד .מיר לייענען אין דער היינטיגער ïרשה )ד ,ו-ז( "ויבא ידו בחיקו ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג ,ויאמר השב ידך
געזאגט צו
האט דער אויבערשטער
ָ
פארוואס ָ
אל חיקך ,וישב ידו אל חיקו ,ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו"ָ ַ .
האנט אויך אינדרויסן פונעם שויס?
דאך געקענט אויסהיילן זיין ַ
האט ָ
משה" ,השב ידך אל חיקך"? דער אויבערשטער ָ
באוויזן אין מצרים.
האט ַ
וואס דער אויבערשטער ברוך הוא ָ
דאך ַא קלייניגקייט קעגן ַאלע נסים ונפלאות ָ
אזא נס ,איז ָ
ַ ַ
דאס ָארט איז גורם
דא לערנען מיר ַאז נישט ָ
ענטפערט דער "חפץ חיים" זי"ע )"שמירת הלשון" ,ח"ב ,פי"ג ,פ' שמות( ַאז ָ
האנט
האט עס ַאוועקגענומען .וועגן דעם איז משה'ס ַ
האט עס געברענגט ,און ער ָ
דעם צרעת .דער אויבערשטער ָ
געווארן קרעציג.
ïלאץ וואו עס איז
דאס
ָ
ַ
געווארן אויסגעהיילט דווקא "בחיקו"  -אינעם שויסָ ,
ָ
האנט
האט די ַ
פאר די צרעת ,ווי ַאזוי ָ
פארשטייןַ ,אז אויב דער שויס איז געווען ַא סיבה ַ
פון דעם קענען מיר ַ
וואס דען ,דער שויס איז נישט גורם דעם צרעת ,און דער בוזעם היילט
נאר ָ
דארט געקענט אויסגעהיילט ווערן? ָ
ָ
באפעל גייט עס ַאוועק ]ווי די
באפעל פונעם אויבערשטען ,און לויט זיין ַ
עס נישט אויס .עס קומט אויף דעם ַ
דאס לערנט אונזַ ,אז נישט אונזער
זאגט )ר"ה כט (.דער
מאכט נישט לעבעדיג[ָ .
שלאנג הרג'עט נישט ,און ער ַ
ַ
גמרא ָ
באשעפער ,פירט זיך עס אויף ַאן אופן ַאז מיר
נאר
וויבאלד עס איז דער רצון פון דעם ַ
ַ
זאךָ ,
ïעולה ברענגט די ַ
זאלן טוהן די ïעולה.
ָ
צום ביישïיל ,ווען דער מענטש גייט ַאדורך ַא מסוכנ'דיגן ָארט און ער ווערט געשעדיגט ח"ו ,איז ער נישט
זאל
נאר עס איז נגזר
געשעדיגט
געווארן פון הימל ַאז ער ָ
ָ
אריבערגעגאנגען יענעם ָארטָ ,
ַ
געווארן ווייל ער איז ַ
ָ

דער פרשה קוואל  -שמות
צוטאגס
גלות מצרים  -גענוי ווי אין מצרים ,זענען מיר היינט
ָ
אין גלות היצר
¨ ì"æç éã
ïòååòâ æéà íéøöî úåìâ æà© (ã ,æè ø"á 'éò) ïâàæ
¨ êéåà .ï'úåìâ òìà© ïåô ùøåù øòã
øäåæ øòã èâàæ
øòã æéà ,íéøöî ïåô äìåàâ éã æà© (:æé÷¯:æèø á"ç) ùåã÷ä
.úåìåàâ òìà© ïåô ùøåù

 (úåîù ,'í"éøä éøîà' 'ñ) ò"éæ í"éøä éùåãéç øòã èâàæטו,
¨
©øòã ììëð êéåà æéà ,ï'úåìâ òìà© ïåô ììë ïéà æà
¨ ùôðä úåìâ
úåìâ ïéà êéæ èðéôòâ ùèðòî øòã ñàåå
 úåìééç òðééæ ïåà òøä øöé íééáטז© ,àìéîî .
øéî ïôøàã
åö ,íéøöî úìåàâ ïåô úåéùøt éã ïéà ïééæ ïðåáúî êéæ
©
ïøòåå èæééìòâñéåà ïò÷ æðåà ïåô øòãòé éåæà© éåå ïééèùøàô
© ïåà ,úåãîä ïå÷éú êøåã ,úåéèøtá
òâéã'úåéðçåø éã ïâéæàá
.øòèéìéî ïééæ ïåà òøä øöé íòã ,èðééô
ïòðøòì øéî (ãé úåà ,úåîù 'ô) èáééøù "÷éãö éúôù" øòã
'íéøöî úåìâ ïåô ïéðò íòã ïåô 'äùòîì äëìä
¨ ïåô âðåæééìñéåà éã ïåà
úìåàâ ïåà øöéä úåìâ óéåà ,èøàã
õòð éã ïåô èæééìòâñéåà èøòåå ãéà øòãòé éåå ,øöéä

àé

ïòéùåî" øòã æéà ,íéøöî ïéà éåå è÷ðåt .òøä øöé íòðåô
¨
¨
© ¯ ä"ò åðéáø äùî ¯ ,"ìàøùé ìù
ïøàååòâ
ïôøàååòâðééøà
¨ ïåà êééè ïéà
äðëñ à© ïåô áöî à© ïéà ïòðåôòâ êéæ èàä
,èééøâ ïòååòâ ïéåù äòåùé ïééæ æéà ,ïâòååèñòãðåô ïåà ,å"ç
¨ éã ,äéúá ñàåå
¨ íòã êøåã
êìî äòøt ïåô øòèëàè
©
¨ ïåà âéöòø÷ ïøàååòâ
¨
ïééâ èôøàãòâ
êéæ èàä
æéà ,íéøöî
¨ ,êééè ïéà ïãàá
¨
ñ'äùî ïòîå÷òâñéåøà© æéà íòã ïåô ñàåå
© ïåô ïòîåðòâñéåøà© íäéà èàä
¨
íäéà ïåà øòñàåå
éæ ìééåå) ,äìöä
¨
,ãéà ïãòé èéî æéà éåæà© .(æéåä ñ'äòøt ïéà ïâéåöòâôéåà êàðøòã
© äìéìç æéà øò ïòåå åìéôà
øòãà¨ úåéðçåøá ïò÷ðéæøàô
¨
© æéà øò ,úåéîùâá
"ïåô "êééè" íòðéà "ïôøàååòâðééøà
íéðéðò ééá åö ,úåéðçåøá æéà ñò ïòåå ééñ ,èìòåå øòã
ïåà äååàú ,äàð÷ éåå ,úåãî øòãà¨ ,íéîù úàøé ïåô
© æéà øò ïòåå ,úåéîùâá øòãà¨ ,ãåáë
éã ïéà ïò÷ðéæøàô
¨
ïéåù øòèùøòáéåà øòã èàä
,äñðøt ïåô úåãøéè
© äàåôø éã íäéà øàô
© èééøâòâåö
ïééæ ïåà ,äëî éã øàô
©
ïééæ .íäéà øàô
èééøâ èééèù äòåùé ïåà äìåàâ
¨ íòã ïéà èééèùàá
© äìåàâ òâéã'úåéèøt
èãðéö øò ñàåå
̈íåö äáåùú ïåà úåáäìúä ïåô ÷ðåô íòã êéæ ïéà ïà

האט געהערשט ַא סכנה.
געשעדיגט ווערן ,און
זאל גיין צום ָארט וואו עס ָ
האט מען צוגעפירט ַאז ער ָ
דערפאר ָ
ַ
פארדינט
זאל ער נישט
האב ַ
טראכטן ביי זיך ,איך ָ
ַ
פארדינט געלט אין ַא געוויסן ָארטָ ,
דאס זעלבע ,ווען דער מענטש ַ
ָ
פארדינען געלט.
האב
געדארפט ַ
ַ
נאר כ'בין געקומען ַאהער ווייל איך ָ
געלט וויל כ'בין געקומען ַאהערָ ,
אריינצואווארפן אין טייך ַאלע
ַ
האט ַארויסגעגעבן ַא גזירה ַ
ַאזוי געפינען מיר אין דער היינטיגער סדרהï ,רעה ָ
באהאלטן אינדערהיים
ניי-געבוירענע אידישע אינגלעך ,און ווען משה רבינו ע"ה איז געבוירן
האט מען איהם ַ ַ
געווארןָ ,
ָ
האט זיך
דריי חדשים ,און
אריינווארפן אין טייך .זיין עלטערע שוועסטער ,מריםָ ,
ַ
האט מען איהם געמוזט ַ
דערנאך ָ
ָ
דערנאך איז געקומען בתיה ,די
וואס עס וועט מיט איהם פאסירן ,און
ָ
ַאוועקגעשטעלט פונדערווייטנס צו זעהן ָ
נאך דעם ווי משה איז ַאריינגעלייגט
טאכטער פון ïרעה ,און איהם גענומען .און די גמרא )סוטה יב (:דערציילטַ ,אז תיכף ָ
ָ
געזאגט צו ïרעהַ ,אז דער אידישער
האבן
געווארן אין טייך ,איז בטל
ָ
געווארן די גזירה ,ווייל די שטערן-זעהער ָ
ָ
ָ
וואלט משה'ס מאמע,
העלפער איז שוין געבוירן
וואסער .אויבנאויףָ ,
אריינגעווארפן אין ַ
ָ
'האט איהם ַ
געווארן און מ ָ
ָ
וואלט איך איהם נישט
כ'וואלט
קלאגן :וויי איז מיר ,אויב
יוכבד ,געקענט וויינען און
האלבע שעהָ ,
נאך ַא ַ
געווארט ָ
ַ
ָ
ָ
געווארן ווייל
נאר בטל
דאך בטל
ָ
אריינווארפן )ווייל די גזירה איז ָ
ָ
דאך ָ
וואס דען ,די גזירה איז ָ
נאר ָ
געווארן(ָ ...
ַ
געדארפט ַ
ַ
האט זיך שוין געפונען אין טייך.
משה ָ
וואלט נישט
וואלט
געווארט" ...אויב איך ָ
ַ
זאגן" ,אויב איך ָ
זאל נישט ָ
פון דעם לערנען מירַ ,אז דער מענטש ָ
נאר פרייען מיט
וואלט נישט
דארף זיך ָ
געזאגט ַאזוי און ַאזוי" ...דער מענטש ַ
ָ
געטוהן ַאזוי און ַאזוי"" ...אויב איך ָ
וואס פירט איהם שטענדיג אויפ'ן גוטן וועג.
באשעפער ָ
דאנקען און לויבן דעם ַ
זיין חלק ,און ַ
דאזיגע
געזאגטַ ,אז
האט מען
מ'דארף מעיין זיין אין די ָ
ַ
ָ
קאצק ָ
דארטַ ,אז אין ָ
זאגט ָ
טו .דער 'חידושי הרי"ם' זי"ע ָ
"אזוי ווי אין ַא שווערע הלכה און תוספות".
וואס רעדן וועגן גלות און גאולת מצריםַ ,
ïרשיות ָ
טז .די ספרים טייטשן בדרך מליצה דעם ïסוק ָאנהייב סדרה ,ואלה שמות בני ישראל "הבאים" מצרימה .דער
וואס זענען געקומען
וואס קומען קיין מצרים ,און נישט "אשר באו" ָ -
זאגט ַא לשון הוה" :הבאים" ָ -
ïסוק ָ
דא ביי יעדן איד ,אין יעדן דור" .מצרים" איז מרמז
נאך ַאלץ ָ
גאנצע בחינה פון "מצרים" איז ָ
קיין מצרים ,ווייל די ַ
וואס דער מענטש גייט ַאדורך כסדר אין לעבן...
אויף די "מיצרים" -
ענגשאפטן ָ -
ַ

 שמות- דער פרשה קוואל
© ñàã
¨ ïåà ìëù íòã ïòååòèàø
©
øòã ïèù íòã ïåô õøàä
¨ ìééåå ,í"éááåù ïåô âòè éã ïéà èøôá ,òøä øöé
ñàã
,íéøöî úàéöé ïåô úåéùøt éã ïéà äøåú øòã ïéà ïòðòééì
© ïîæ íòã øøåòî æéà
"íéøöî úàéöé" òâéã'úåéèøt éã øàô
òøä øöé íòðåô õòð øòã ïåô ïééâåöñéåøà© ,ãéà ïãòé ïåô
¨ èôàùâðò
©
íäéà ïøòèù ñàåå
òâéã'úåéîùâ éã ïåô ïåà
© ïâéìééä íòã ïòðéã âéèëéø åö
.øòôòùàá

 דער כח פון ַא גוטע קבלה- כן ירבה וכן יפרוץ

øùàëå" (áé ,à) äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ïòðòééì øéî
¨ ."õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé
ìëá" :é"ùø èâàæ
àåä êåøá ùåã÷ä áì ïë ,úåðòì áì íéðúåð íäù äî
¨ íééøöî éã ìéôéåå ."õéøôäìå úåáøäì
åö èëåæòâ ïáàä
íòã ïòååòâ æéà éåæà© ,øòãðé÷ òùéãéà ïâéðéét
© ïåà ïøòîøàô
© åö õøàä
© ñ'ïòèùøòáéåà
ïøò÷øòèùøàô
¨ òùéãéà ñàã
¨
.íéøöî ïéà ÷ìàô
¨ ïåô æà© (á"øòú úåîù) "ìàåîùî íù" øòã èâàæ
àã
¨
,"úåòéá÷" à© ïåô çë ïñéåøâ íòã øéî ïòðøòì
¨ ïáàä
¨ íééøöî éã ïòåå ìééåå .äìá÷ òèåâ à© ïåà
øàð
© ñò æéà ,ïãéà éã ïâéðéét åö èëàøèòâ
©
ïéåù ééæ øàô
¨
èðëòø íéåâ éã ééá ìééåå ,äùòî à© éåå ïøàååòâ
èðëòøòâ
éåå êééìâ ,äáùçî (òèëòìù) à© êéåà øòèùøòáéåà øòã
© ïèìàåå
¨ ééæ
,à"ô ,äàô éîìùåøé) äùòî éã ïäåèòâ ùéè÷àô
©
¨
©
åö èëàøèòâ
ïáàä
ééæ ïòåå ãìàá
,íòã ïâòåå .(à"ä
¨ ,ïøòîøàô
© êéæ ïåô ïãéà éã ïøòèù
øòèùøòáéåà øòã èàä
øò ïåà ,òáè éã ïåô úåëøòî éã èééøãòâøòáéà ïéåù
© ïôàùàá
© © èàä
¨
æà© ,ñøòtøò÷ èøàñ òééð ïãéà éã øàô
¨ êàæ
© à© ,ìàîà
¨ © óéåà øòãðé÷ ñ÷òæ ïøéåáòâ ïìàæ
¨ ééæ
ñàåå
¨
äáøé ïë" ,èìòåå øòã óéåà ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷
æéà
."õåøôé ïëå

áé

©
òðééæ òìà© ïåô ñéåøà© øò èééâ éåæà© ïåà ,øòôòùàá
©
à© ïà¨ ïøòåå åö ïáéåäøòã äëåæ æéà øò ïåà ,ïèôàùâðò
¨
¨ "íéøöî ãåáòù" øòã æéà ñàã
¨ èà¨ .øåòéù
ïà¯èééâ
ñàåå
¨ ,ïèééö òâéèðééä
òøä øöé íåö ãáòåùî ïòðòæ øéî ñàåå
¨ ïâéèðééä ï'æéá
.âàè

à© ïéà ì"æ í"áîø øòã èáééøù øòèøòåå òâéã'àøåî
úåøâà') ì"æ íäøáà éáø ïåæ ïééæ åö ååéøá
æà© ,ïåæ ïééî ,åèñìàæ ïñéåå :('éðá òãå' ä"ã ,èì 'ò ,'í"áîøä
.òøä øöé øòã úîàá æéà ,íéøöî ïåô âéðò÷ øòã äòøt
¨ ìëù ïëéìùèðòî íòã óéåà æîøî ïòðòæ ,ïãéà éã
ñàåå
¨ ïåà ,ùèðòî ïãòé ïéà êéæ èðéôòâ
òðééæ òìà© ïòäåø èøàã
æéà ä"ò åðéáø äùî .äáùçîä êìäî ïééæ ïåà úåðåöø
¨ äîùð éã ,èñééä ñàã
¨ ,ìëù øòëéìèòâ øòã
èðéôòâ ñàåå
© ñàã
¨ .óåâ ïùéãéà ïãòé ïéà êéæ
æîøî æéà ,íéøöî ãðàì
© íòðåô õàìô éã ïåà . יזùèðòî íòðåô óåâ ï'ôéåà
,õøàä
© æéà ñàã
¨
òâéãøòéøô éã ïéà éåå éåæà© è÷ðåt ïåà .ïùåâ ãðàì
¨ (íéøöî ãåáòù ïåô ïèééö éã) ïèééö
âéðò÷ øòã ,äòøt èàä
¨ ñàåå
¨ ïãéà éã ïèòáøà© øòååù èëàîòâ
©
ïáàä
,íéøöî ïåô
© ïééæ ïéà èðéåàååòâ
èîå÷ ,úåøåã òìà© ïéà êéåà éåæà© ,ãðàì
òùéãéà ïåô (ïåöø íòã) ìëù ï'ôéåà ïâéðò÷ òøä øöé øòã
¨ ìëù øòã ,øòãðé÷
éã ïåô íéôåâ éã ïéà êéæ èðéôòâ ñàåå
.ù"ééò ,êéæ øòèðåà ïâéðòèøòèðåà ééæ åö ,ïãéà

æà© ,ì"æ í"áîø íòðåô øòèøòåå éã ïåô ñéåà èîå÷
¨ èâéèìòååòâ èàä
¨ äòøt éåå éåæà© è÷ðåt
óéåà øàð
èùéð øò æéà ä"ò åðéáø äùî óéåà øòáà¨ ,ïãéà éã
äîùð òâéìééä éã êéåà éåæà© ,ïâéèìòååòâ åö çëá ïòååòâ
¨ ,(ä"ò åðéáø äùî ïåô ÷ìç øòã ïôåøòâðà¨ èøòåå ñàåå)
¨
èðéôòâ ñàåå
¨
ñò ïåà ,íâôð èùéð ìàîðéé÷
èøòåå ,ãéà ïãòé ïéà êéæ
¨
éã ïåô úåùø íòã øòèðåà èùéð ìàîðéé÷
êéæ èðéôòâ
ñéåøà© ùèðòî øòã èééâ íòã êøåã ïåà ,å"ç íéðåöéç
¨
èàä
äùî éåå éåæà© èæééìòâñéåà èøòåå øò ,ééøô
ìë ãîìé ïàëî" ,ñéåà èøéô "ìàåîùî íù" øòã ïåà
.íéøöî ïåô ïãéà éã ïòîåðòâñéåøà©
¨ àã
¨ ïåô ,"åùôðì øîåçå ì÷ íãà
ùèðòî øòãòé ìàæ
¨ òâéèöéà éã æà© ,ñéåà èîå÷ àìéîî
© æà© êàã
¨ äî ,øîåçå ì÷ à© ïòðøòìtàøà
¨ © êéæ øéî ïòåå ïëàåå
à© øàô
¨
¨ ééæ ñàåå
¨ íééøöî éã ïåô äáùçî òèëòìù ñàåå
¨ ,íéøöî úìåàâ ïåô úåéùøt éã ïòðòééì
èìàååòâ
ïáàä
¨
© ìâåñî ïòðòæ ,í"éááåù ïåô âòè éã êéåà ïòðòæ
øòèùøòáéåà øòã èàä
,ïãéà éã åö ñèëòìù ïäåè éã øàô
©
©
ïá ,øîåçå ì÷" .ãéà íòðåô øòtøò÷ íòã èøòãðòøàô
åö ,øòãðé÷ òùéãéà ïåô âðåàééøôàá
òâéã'úåéðçåø
 ג'וף ו'ויל, "גוף" ראשי תיבות ג'וף ו'ויל פ'רעסן:געזאגט
האבן
ָ
ָ וואס צדיקים
ָ נאכגעזאגט
ָ
ָ אמאל
ָ ַ האבן שוין
ָ  מיר.יז
, מיר ווילן ָאבער צולייגן דערצו.()נאכגיין זיינע גליסטענישן
'אפעןï
ָ פ'ארט
ָ
ָ  ג'וף ו'ויל,( ג'וף ו'ועט פ'וילן )אין קבר,()שלאפן
ָ
...( אויך אויב ס'איז שווער,זאגט
פ'אלגן
ָ )וואס דער אויבערשטער
ָ
ָ  ג'וף ו'ועט, מיט ַאלע זיינע תאוות,'זאגט צום גוף
ָ ַאז מ

דער פרשה קוואל  -שמות

êéæ óéåà èîòð ãéà à© ïòåå æà© ,"øîåçå ì÷ ìù åðá
©
© òèåâ à© ïäåè åö
øò ìéåå ,÷ðàãòâ
 êàæיחïééæ ïéà ïåà ,
éàãåå" ,ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã ïåà ïòðøòì ïåà ïöéæ
,"úåéîùâáå úåéðçåøá øçà ùéà úåéäì êôäéé óëéúù
ïåà úåéðçåøá ,ùèðòî øòøòãðà© à óëéú øò èøòåå
.úåéîùâá

âé

¨ øéî ,ïôìòä ìàæ
¨ øòèùøòáéåà øòã
ï÷úì ïééæ äëåæ ïìàæ
ïéà ,íâôå âéñ ìëî åðéúîùðå åðéúåçåøå åðéúåùôð
¨ ,úåëæ íòã ïéà ïåà ,í"éááåù ïåô âòè òâéìééä éã
ïìàæ
 úåàåôø ïåà úåòåùé òìà© åö ïééæ äëåæ øéîיטäëøá òôù ,
 éã éìá ãò äçìöäåכ¨ áåø÷á ïåà ,
åö ïééæ äëåæ øéî ïìàæ
.ïîà åðéîéá äøäîá ,ïéøéäð ïéôðàá åðé÷ãö çéùî ïäòæ

זאך
יחַ .א מורא'דיגע מעשה ,שרייבט דער גאון בעל "ïני יהושע" זצ"ל ,אין די הקדמה צו זיין ספרַ ,א מורא'דיגע ַ
האט ַא שטיק
האט געוואוינט אין לעמבערג )וואו ער ָ
ïאסירט מיט איהם ,ג' כסלו תקס"ג ,ווען ער ָ
האט ַ
וואס עס ָ
ָ
האבן זיך ïלוצלינג אויפגעפלאצט עטליכע גרויסע
האט געלערנט מיט זיינע תלמידיםָ ,
צייט ,אויך געדינט ַאלס רב( ,און ָ
האט
האט
וואס ָ
אויסגעבראכן ַא גרויסע פייער רח"ל ָ
ָ
וואס זענען געווען פול מיט "ïולווער" ,און עס ָ
פעסער ָ
פארברענט עטליכע גרויסע הייזער .עס זענען ליידער אויך אומגעקומען אינעם פייער  36אידישע נפשות רח"ל,
ַ
טאכטער פונעם "פני יהושע" ,ווי אויך זיין שווער און שווייגער.
צווישן זיי ,די רעביצין און איינציגע ָ
בארג צו ַא טיפן גרוב .איך
וואס זענען
געפאלן פון הויכן ַ
ַ
דער "ïני יהושע" שרייבט :אויך איך בין געווען צווישן די ָ
וואס זענען
באלקענס פון אונזער הויז ָ
בין געלעגן אין די טיפענישן פון די ערד אונטער די שווערע העלצער פון די ַ
באלקנס פונעם "בית הבד" )וואו מ'ïרעסט אויס איילבירטן( ,אזוי ווייט ַאז
געפאלן אויף מיר ,און זענען געווען גרעסער ווי די ַ
ַ
געווארן
האט שוין געמיינט ַאז עס איז נגזר
ָ
האב נישט געקענט רירן קיין איין אבר ...שרייבט ער ווייטערַ ,אז ער ָ
איך ָ
זאל ַאוועקגיין פון דער וועלט אין יונגען עלטער מיט ַא מיתה משונה רח"ל ,ווערנדיג נידון מיט "ארבע
אויף איהם ער ָ
וואס
וואס זענען
געפאלן אויף איהם .שריפה  -צוליב דעם העלישן פייער ָ
ַ
באלקנס ָ
מיתות" ,סקילה  -דורך די גרויסע ַ
דאך ַאז די
האט
דארט
זאגן ָ
געטראכט ביי זיך ,די חז"ל ָ
ַ
געפלאקערט .הרג און חנק רח"ל .ער שילדערט אז ער ָ
ַ
האט ָ
ָ
וואס וועלן יעצט
באלקנס ָ
דאס זענען די זעלבע ַ
זאגן עדות אויפ'ן מענטש ביים יום הדין )תענית יאָ ,(.
באלקנס פון הויז ָ
ַ
זאגט )דברים יז ,ז( "יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו".
דורכפירן אויף איהם דעם משïט ח"ו ,ווי דער ïסוק ָ
דאס פייער
האט ָ
און ַאזוי איז ער געלעגן צווישן די חורבות ַא דריטל ָאדער ַא פערטל שעהָ .אבער אינצווישן ָ
פארכאïט אין
וואס זענען געווען ַ ַ
האט ָאנגעהויבן ïרובירן ַארויסנעמען די מענטשן ָ
זיך ָאïגעשטעלט און דער עולם ָ
סאך מענטשן ווען זיי
באטרעטן רח"ל ַא ַ
האבן זיי אויך ַ
די חורבות פון די הייזער צוליב דעם פייערָ ,אבער ליידערָ ,
ראטעווען.
האבן זיי
געוואלט ַ
ָ
ָ
ער פירט אויס :צום סוף ,ליגענדיג דארט ,איז מיין מצב געווארן אביסל בעסער און איך בין שוין ַארויס פון ַא
דא צווישן
דעמאלטס
האב איך
געזאגט צו זיך אלייןָ ,אט געפין איך זיך ָ
ָ
ָ
זיכערן טויט רח"ל צו ַא ספק נפשות ח"וָ .
בארג מיט שטיינער ,אויב דער אויבערשטער וועט מיך העלפן ,און ער וועט מיך ַארויסנעמען פון דעם ָארט
דעם ַ
זאל קענען לערנען תורה מיט תלמידים,
פאר מיר ַא הויז וואו איך ָ
'זאל לעבן ,און ער וועט בויען ַ
גאנצערהייט ,כ ָ
ַ
וועל איך בעזהשי"ת זיצן צווישן די ווענט פון בית המדרש ,און לערנען די סוגיות פון ש"ס און די ïוסקים בעיון
וכו' ,און 'נעכטיגן' אין די טיפענישן פון הלכה וכו'.
האט דער אויבערשטער
הארץ" ,שמע ה' בקול עניי" ָ -
האב געענדיגט רעדן די ווערטער צו מיין ַ
נאך איידער איך ָ
ָ
באלקנס פון הויז .עס האט
האב געפונען ַא וועג ארויס צו גיין צווישן די ַ
געהערט מיין געשטיקטן קול ,און איך ָ
פאר מיר ממש ַא גלייכער וועג )צו גיין( ,און איך בין ַארויס לחיים ולשלום ָאן קיין שום היזק
זיך פלוצלינג געעפנט ַ
דאס איז געווען א נס פון דעם אויבערשטען ,ווייל עס איז ממש געווען ַא
ח"ו.
האב איך געוואוסט ַאז ָ
דעמאלטס ָ
ָ
פלאץ וואו עס זענען נישט געווען קיין רעטערס וכו' ,ע"כ.
האט געהערט פון הרה"צ רבי מיכאל
יט .עס ווערט געברענגט אין ספר "בית ישראל" השלם )בשם הרב ר' פנחס
וואס ָ
בלאנקָ ,
ַ
פאר
האט
הערמאן זצ"ל(ַ ,אז הרה"ק רבי דוד'ל
ַ
געזאגט ַא סגולה ַ
ָ
בידערמאן זי"ע אדמו"ר מלעלוב אין ירושליםָ ,
ַ
זאל דער
דאקטאר ,און אין זיין זכות ָ
ָ
זאגן ,דער רמב"ם איז געווען ַא ָ
ַא חולה רח"ל ,מ'זאל נעמען אויל און ָ
זאל מען ָאנצינדן ביים ציון פונעם רמב"ם
דאס אויל ָ
פאר ïלוני בן ïלוני ,און ָ
אויבערשטער שיקן ַא רפואה שלימה ַ
)יומא דהילולא ,כ' טבת( ביי די ערשטע געלעגנהייט ,זי"ע.
כ .שוב"ב ראשי תיבות ש'מחים ב'צאתם ו'ששים ב'בואם .שובבי"ם ראשי תיבות ש'פע ב'רכה ו'הצלחה ב'כל מ'עשה
י'דינו ,אמן.

