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השגחה דעם געדענקן  אלעמאל - חייך ימי כל  תזכור  ַָלמען 
פרטית

éððäõøàä ïéò úà äñëå ,êìåáâá äáøà øçî àéáî
øúé úà ìëàå ,õøàä úà úåàøì ìëåé àìå
õòä ìë úà ìëàå ,ãøáä ïî íëì úøàùðä äèéìôä

äãùä ïî íëì çîåöä(ä¯ã ,é).
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éåæàä"ò åðéáà íäøáà ééá ÷åñt øòã èâàæúéùàøá) ©¨

(ä ,åèàð èáä øîàéå ,äöåçä åúåà àöåéå"
íäøáà èøéôòâñéåøà èàä øòèùøòáéåà øòã ,"äîéîùä¨©

.ìîéä ï'ôéåà ï÷å÷ åö ïìéåôàá íäéà èàä ïåà ,ïñéåøãðéà¨©

åö èâàæòâ èàä øòèùøòáéåà øòã æà ,é"ùø èâàæ¨©¨¨

"úåðéðâèöà" ïééã ïåô ñéåøà ééâ ,íäøáà(ééøòäòæ¯ïøòèù) ©

èùéð èñòåå åã æà ìæî ïééã ïéà ïäòæòâ èñàä åã ñàåå¨¨©

,ìîéä ï'ôéåà ï÷å÷ ùøòãðò èñìàæ ,øòãðé÷ ïéé÷ ïáàä¨¨

èéî èìòåå éã èøéô øòèùøòáéåà øòã éåå ïäòæ åèñòåå
èùéð ÷å÷ .òáèä êøã ïåô øòëòä ,úéèøt äçâùä à©
òâéã'úåéòáè éã óéåà æîøî æéà ñàåå ,ãøò øòã óéåà¨

èùéð ò÷àè åèñðò÷ ,òáèä êøã ï'èéåì ìééåå ,äâäðä©

åèñòåå ,òáè éã ïåô øòëòä øòáà ,øòãðé÷ ïøéåáòâ¨

ïøòèù éã éåå éåæà ,"áåøì íéîùä éáëåëë" ,øòãðé÷ ïáàä¨©

.âéìàöìéô ïòðòæ ñàåå ,ìîéä ï'ôéåà¨¨

èéåìäëî éã ééá íé÷åñt éã ïééèùøàô ïòî ïò÷ ,íòã©

ïòîå÷òâ æéà äáøà ïåô äëî éã .ï÷éøòùééä ïåô
èøéô èìòåå éã æà ,äøéôë ïåô úåáùçî éã ïëàî ìèá©©

ïåô úéèøt äçâùä éã ïà ,ïééìà êéæ ïåô å"ç êéæ©¨

èìàååòâ èàä øòôòùàá øòã .àåä êåøá øòôòùàá©©¨¨

àã èùéð æéà'ñ æà ïòðò÷øòðà ìàæ øòðééà øòãòé æà©¨©¨

êøã øòã ."òáè" éåå êàæ àæà ,ïòèùøòáéåà íòã ééá©©©

øòã èàä íòã óéåà ïåà ,"ïöéðòøâ" ò÷àè èàä òáèä¨©¨

"êìåáâá" ÷éøòùééä à âðòøá êéà ,èâàæòâ øòèùøòáéåà¨©

,"ïöéðòøâ" èàä òáè éã øàð ìééåå .ïöéðòøâ òðééã ïéà ¯¨
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úà úåàøì ìëåé àìå õøàä ïéò úà äñëå" ,÷åñt
ïâàæ åö ,èìòåå éã óéåà ï÷å÷ èùéð øòî èòåå'î ."õøàä¨

òìà øàð ,òáèä êøã ï'èéåì êéæ èøéô èìòåå éã æà©¨©

êøãá øòôòùàá ïåô äâäðä à àã æéà'ñ æà ïáééìâ ïìòåå©¨©©
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"ùîùä ïî äìòîì" èáééìâ ñàåå ùèðòî øòã øòáà̈¨

øòã æà èáééìâ øò ,èñééä ñàã ,ïåæ éã ïåô øòëòä ¯¨©

äçâùä ïééæ èéî èìòåå éã èøéô ïééìà øòèùøòáéåà©

èàä øò ,èðéãøàô øòðééà àæà ,êàæ òãòé óéåà úéèøt©©©©¨

äñðøt íäéà èáòâ øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,"ïåøúé" à©

òáèä êøã ïåô øòëòä ïôåà ïà óéåàא,òáìòæ ñàã ïåà , ©¨

.ïëéåøáòâ òâéã'úåéîùâ òðééæ òøòãðà òìà êéåà©©

óéåà."äèéìtä 'øúé' úà ìëàå" :÷åñt øòã èâàæ íòã¨

êøã ï'èéî êéæ èøéô ñòìà æà èñáééìâ åã áéåà©©
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,øéã êéæ èëàã ñò .ïôåà ïëéìøåèàð à óéåà ¯ ãìòô©©©

זאגן,א. פלעגט ברק, בני אין ישיבה ïאניעוועזשער דער פון משגיח דער זצ"ל , לעווינשטיין יחזקאל  רבי ָָהגה "צ

זעהט עס  און א.ד.ג., מיסטן, אלע אין זיך וואלגערן זיי חיים. בעלי מיליאנען פארהאן זענען וועלט דער ַַַַָאויף 

צום ארט איין פון פארטריבן ווערן זיי אדרבה, לעבן. צום ש ïייזן צו זיי זיי, פאר נישט זארגט קיינער ווי ַַָָאויס

ש ïייזט אויבערשטער דער ווייל  הונגער, פון געשטארבן נישט נאך חי בעל  איין אפילו איז פונדעסטוועגן, ַַָָאנדערן.

געוויס אוודאי דאך  איז  חיים", "בעלי בנוגע  געווארן געזאגט איז  דאס  אויב און וועלט . דער אויף באשעפעניש ַַָָָָיעדע

אויבערשטען, דעם  פון פארלאזט נישט חלילה  ווערן  אלוקים ", "צלם מיט 'ן געווארן באשאפן זענען וואס ַַַָָָמענטשן,

שטענדיג. זיי שïייזט  ער

געווען  צוריק  יארן  איז  פריעדמאן", "משה אנרופן הענין, לצורך דא, וועלן מיר וועמען ישראל , ארץ  פון איד  ַַָָָא

האט עס ווען צוריק, יאר עטליכע נצרכים. פאר געלט ארויסבארגנדיג גמ "ח, גרויסן א אנגעפיהרט האט  און ַַַָָָָָרייך ,

היימישע אנדערע  פילע  ווי - פריעדמאן" "משה אויך האט  וועלט , דער  אויף קריזיס  עקאנאמישער דער ַַָָָָאויסגעבראכן

פארמעגן גאנצן זיין פארלוירן ליידער  - שטונדן)אידן געציילטע בלויז אין  - פאל זיין  פארוואנדלט(אין איבערנאכט  איז  ער . ַַַַַַַ

האט ער  האפענונג. אויפגעגעבן נישט אבער  האט  ער ל "ע . ארימאן בלוטיגן א אין יכולת , בעל  רייכן א פון ַַַָָָָָָגעווארן

מעגליך. ווייט ווי מענטשן, פאר געלט ארויסבארגנדיג גמ "ח, מיט 'ן אנגעפיהרט ווייטער און געשטארקט , ַַַָָזיך

ווייטער אנצוהאלטן ציל  מיט'ן - ער  האט טאג, צו טאג פון ל "ע פארערגערט זיך האט ïרנסה  אין  מצב זיין ַַָָָָָווען

און  צדקה , פון מצוה די מיט אידן זיין צו מזכה  כדי אמעריקע, קיין אויסגעוואנדערט - קאסע  גמילות-חסדים ַַַדי

איינ ישראל. ארץ  אין ברידער נויטבאדערפטיגע  זיינע  העלפן צו  גמ"ח , מיט'ן אנגיין קענען זאל  ער עראז איז מאל  ַַָָָ

גיין  צו פארגעזעצט האט באגלייטער  דער אבער  איד, רייכן א פון הויז ביים "וועגווייזער" זיין מיט ַַַַָָָאדורכגעגאנגען

באגלייטער, זיין געפרעגט  פריעדמאן" "משה האט גביר . דעם פון הויז  ביים אïגעשטעלט נישט זיך האט  און ַַָָָווייטער,

איהם "וועגווייזער", און באגלייטער זיין האט איד? רייכן דעם פון טיר די אויף  אנצוקלאïן כדאי  נישט איז  דען  ַַָָצו 

געענטפערט:

פארטיילט ער צדקה. בעל  גרויסער  א אלס באקאנט  איז  הויז , דעם אין דא וואוינט וואס  איד דער טאקע, ריכטיג -ַַַַַַָָ

זיין" צו "זוכה שווער זייער  אבער  ס'איז  איהם. צו  אנצוקומען באווייזט  וואס איינעם יעדן פאר  סומעס  ַַָָָריזיגע 

פריעדמאן" "משה  האט עסקנים... באקאנטע און מוסדות, פון מנהלים  נאר  אריין דא מ 'לאזט דא. ַַַַַָָָָָאריינצוקומען

האט שומר א טיר . די  אויף אנגעקלאïט האט  ער "השתדלות". פון חיוב דעם זיין צו יוצא כדי מזל , זיין ïַַָָָרובירט

זיצן, צו געווען מכבד איהם ער האט  פריעדמאן", "משה  איהם  פאר שטייט דא אז הערנדיג און טיר, די ַַַָָגעעפנט 

אראïקומען. וועט הבית בעל  דער ַָביז 

ביז אראïקומען וועט  ער אז אויבן, פון ïארא שרייט  הבית  בעל  דער ווי געהערט פריעדמאן" "משה  האט  ַַַַַָָָבאלד

מינוטן  איהם...)עטליכע  פון וויסנדיג  שטארק  אזוי דא זיך מאכן  אלע פארוואס  אנונג , קיין געהאט נישט  האט פריעדמאן" "משה אלזא,(אונזער  . ַַַַַַַַַָָָָ

געציילטע ביז  פריעדמאן". "משה ר' נעבן געזעצט זיך האט און שטאק , אויבערשטען  פון אראïגעקומען איז  גביר ַַָָָדער

געהאט האט  הויז  פון  באלעבאס דער טעות... א געווען איז דאס  אז ארויסגעשטעלט אבער זיך האט ַַַַַָָָָָמינוטן,

אונטערצושרייבן  כדי פריעדמאן", "משה  געהייסן אויך האט  וואס  עושר , גרויסן צווייטן א מיט באגעגעניש  א ַַַַַָָבאשטימט 

פון  "קאמ ïלעקס " ריזיגן א אויפבויען צוזאמען ווילן זיי וואו  מאנהעטן, אין שטח א קויפן צו  "דיעל " א ַַַַַָאויף

דער פריעדמאן"... "משה  יענעם אנשטאט  פריעדמאן" "משה  אונזער אריינגענומען טעות ïי על  מ 'האט  ַַַָגעביידעס ...

מיר צו  געברענגט אייך  האט  וואס  מיר  זאגט  דא, יא שוין זענט  איר אז  "שוין, געזאגט: אבער איהם  האט ַָָָָָָָָעושר
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íéøöî úåìâ æà ,èáééøù øò .úéèøt äçâùä ïåô ïéðò©

ïéà èáééìâòâ èàä'î ñàåå íòã ïéà ïòðàèùàá æéà©©¨¨

."ìàôåöøòô" à æéà êàæ òãòé æà ,èñééä ñàã ,"úåéø÷î"¨©©©

éã æà èð÷ééìòâ èàä ,íéøöî ïéà ìùåî øòã ,äòøt¨©

ïåô èéé÷âéèëòøòâ ïåà ètùî èéî êéæ èøéô èìòåå

"âäåð åâäðîë íìåò" æà ,ïâàæ èâòìô øò .ìîéä(äìéìç) ¨©

ñèìàîòã ïòðòæ ïãéà éã ãìàáéåå ïåà ,òáèä êøã ï'èéåì©¨

,íéøöî ïéà èôàùøòä ïééæ øòèðåà âéðòèøòèðåà ïòååòâ©

.úåáùçî ò'ìåñt éã ïéà ïøàååòâ ïò÷ðéæøàô øòéù ééæ ïòðòæ©¨

èáééøùïòðòæ ,úîàá" :øòèééåå "ïç úåàåùú" øòã
íòðåô ïøàååòâ èøòèééìòâñéåà èùéð êàð øéî¨¨

òøä øöé øòã ïåà ,ïééæ åö óøàã ñò éåå ÷òìô íòã©

ïééøà èâðòøá øò .æðåà ïùéååö íåøà õìà êàð èöðàè©¨©©©

ñòìà æà ïáééìâ åö ,øòöøòä òøòæðåà ïéà úåáùçî éã©©

"è÷ðåt" èàä ñàåå "äø÷î" à ïåà ,"ìàôåö" à æéåìá æéà©©©¨¨

å"ç èøéñàtב,íòì÷ íòã ïåô ïééâåöñéåøà éãë ïåà . ©©

íéøöî úàéöé ïòðàîøòã øéî ïôøàãגâàè ïãòéדïåà , ©¨

איז ער אויך אז  צוגעבנדיג, "באזוך", זיין פון צוועק דעם קורצן  אין דערציילט פריעדמאן" "משה  ר' האט ַַַָהיינט".

ליידער זיך האט  רעדל  דאס  אבער רייך, זייער  געווען לעצטנס  ל "ע .ביז  יורד א געווארן  איז  ער  און איבערגעדרייט  ַָָָָ

דער אלזא, אידן. אנדערע ארויסצוהעלפן גמ"ח  זיין ווייטער אנהאלטן קענען צו כדי ארום  זיך  ער וואלגערט  ַַַַַַָָיעצט

פאר דערלאנגט  און דאלאר, טויזנט  150 ווי ווייניגער נישט אויף  טשעק א אויסגעשריבן ארט  אויפ 'ן האט ַַַַָָָגביר 

פריעדמאן"... "משה ר' ַאונזער

צוויי  אז צוגעפירט  האט  אויבערשטער  דער אז הימל , פון  השגחה  די זיך  פירט עס  ווי מעשה די פון מען ַַָזעהט

איז וואס געלט  דאס ווייל ארט, זעלבן אין אנקומען זאלן - פריעדמאן" "משה - נאמען זעלבן מיט'ן ַָָָָָָמענטשן

פון  ïרטית השגחה  גענויע  א מיט  אופן, יעדן אויף באקומען, סיי-ווי ער וועט מענטש , פאר'ן הימל  פון ַַַַבאשערט

הימל .

געזאגטב. האט ער אז  ïולנאה , פון זי"ע מוכיח לייב רבי הרה "ק  פון נאמען אין דארט  ברענגט חן" "תשואות ַָָָָדער 

פסוק אויפ 'ן הלצה  כו)בדרך כ, א' א (שמואל אז זאגט מענטש דער אויב הוא", טהור בלתי הוא מקרה אמר ַַָ"כי

ח"ו .. טהור" "בלתי איז  ער אז  סימן א איז "מקרה ", א ווי מער נישט  איז עס "געטראפן", ïונקט  זיך האט ַַַַָָזאך

העבודה"ג . "יסוד פ"ג)דער חכמים")שרייבט(ח "ד , כולנו "ואפילו  ד"ה הגש"פ, משמואל", "שם דער זאגט ענליך  ווי (און ïונקט  אז ַָ

שמירת  אויף מסוגל  איז  וואס ציצית, מצות ווי סגולה , ס ïעציעלע  א האט  מצוות תרי"ג די פון מצוה ַָָיעדע

דעם ברענגען צו מסוגל, מצרים יציאת סיïור פון מצוה די איז  אזוי  וגו', לבבכם" אחרי תתורו  "ולא - ַהמחשבה 

אין  זיך  פארטיפט  ער וואס  דעם דורך ווייל  באשעפער, אין אמונה  זיין פארשטארקן צו נסיםמענטש  גרויסע די  ַַַַָ

פון  מערכות אלע איבערצודרייען כולם ", היכולת "בעל דער איז ער אז  און געטוהן, האט  אויבערשטער דער  ַַָָוואס

וואס אלעם פון פארטרויערט  ווערן נישט וועט ער און  איהם , אין שטארקן זיך  בטחון און אמונה  זיין טוט  טבע, ַַַָדי

הוא. ברוך  אויבערשטען דעם אויף  נאר  פארלאזן שטענדיג זיך  וועט ער איהם. מיט  ïַַָָאסירט

באפוילן ד. זענען  מיר נאר ïסח, טוב יום אין  יאר, א איינמאל  מצרים  יציאת דערמאנען צו גענוג  נישט איז ַַָָָעס

ג)געווארן טז, ביי (דברים בייש ïיל , צום איז , אזוי ווייל  חייך", ימי כל  מצרים  מארץ צאתך יום את תזכור "למען  ַָ

און  צייט , לענגערע א אין איינמאל נעמען צו  גענוג איז עס  וואס  מעדיצינען דא זענען עס  רפואה . פון ענינים  ַַָָָאלע 

קערïער דעם  שטארקן וואס  וויטאמינען, טאג. יעדן נעמען דארף  ïאציענט דער וואס  מעדיצינען דא זענען ַַַַָָָָעס

צווייטער דער  פון ענין. זיין  לויט איינע יעדעס  - טעג עטליכע  אין איינמאל  נעמען צו גענוג איז  מענטש , ָפונעם

טאג. יעדן מענטש פון געזונט  פאר'ן נויטיג איז  ברויט  ַָזייט ,

טוב יום פונעם איינפלוס אן האבן וואס "וויטאמינען", ווי אזוי זענען יאר, פון טובים ימים  די איז , נמשל  ַַַָָָדער

סוכות, טוב יום פון טעג די  יאר . גאנצן  אויפ 'ן הנפש טהרת מענטש דער שע ïט כיïור, יום פון יאר . גאנצן ַַָָאויפ'ן

גאנצן  אויפ'ן חרות און אמונה משïיע איז ïסח, טוב יום דער אויך אזוי און יאר, גאנצן אויפ 'ן שמחה מש ïיע  ַַַָזענען

דאס איז  אמונה  ווייל  זיין, מקיים  שטענדיג מענטש  דער אבער  דארף מצרים , יציאת געדענקען צו מצוה  די ַָָָיאר .



בא - קוואל פרשה דער ã

øòôòùàá íòã ïåô æéà ñòìà æà äîéìù äðåîàá ïáééìâ©©©

øòâðéô ïééæ èéî èùéð èøéø ùèðòî à ïåà ,àåä êåøá©

øò ìîéä ïéà ñéåà èùéð èôåø'î áéåà èìòåå øòã óéåà
ìë ,åððåë øáâ éãòöî 'äîå" ."øòâðéô ïééæ ïøéø ìàæ¨
øòãòé ,"åðé÷ìà 'äìù úåøúñðì úðååëî äòéñtå äòéñt

èéøù ïåà èéøè(èééâ ùèðòî øòã ñàåå)èðëòøòâñéåà æéà ¨

øòôòùàá íòðåô ïùéðòâøàáøàô éã ïåô ,êéìè÷ðåtה. ©¨©

èøéôäðååë éã æéà ñàã æà ,"ïç úåàåùú" øòã ñéåà©¨

ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã ïåô(.àì úáù),úðåîà"

די  אין פארטיפן אלזא זיך מ 'דארף  וועלט. דער אויף עקזיסטירן נישט  ער קען דעם אן וואס  איד, א פון ַַַַָָָ"ברויט "

מקרא  "שנים פון אופן אן אויף  לערנען עס  מ'זאל  נאר אזוי, סתם  ïסוקים  די זאגן צו נישט  מצרים, יציאת פון ַַָָָנסים

אמונה לויטערע  און ריינע  מיט  ווערן פול  זאל  הארץ  דאס  אז  הארצן, אין ענינים  די "איבערטייטשן" תרגום ", ַַַָָואחד

באשעפער . גרויסן ַאין

ביטערן  א פארשריבן איהם האט  דאקטאר דער  און ווייטאג, האלדז  א געהאט  האט  מענטש א משל , דרך ַַַַַַָָָָָעל 

דעם אראïגעשלינגען אבער  האט  ïאציענט  דער אוועקגיין. וועלן ווייטאגן זיינע  און אויסנאגן, עס  זאל ער ַַַָָָָָָרעצע ïט ,

זעלבסט  דאך איז  אויסצונאגן. עס  אן איינמאל , אויף נישטרעצעïט  איהם  וועט  רעצעïט דער אז פארשטענדליך ַַָָָָ

אותות  די פון און "מכות ", די פון סיïור דעם "אויסנאגן" מיר דארפן זעלבע, דאס  ווייטאג. האלדז  פונעם  ַַָָָאויסהיילן

מצרים . אין באוויזן האט  אויבערשטער  דער וואס  ַָָומופתים

ïסוק  דער זאגט  דעם ד)אויף  ב , ïסוק(חבקוק דער  אמונה . זיין מיט לעבט צדיק  דער יחיה ". באמונתו "וצדיק ָ

עטליכע עסן צו מענטש  פאר'ן גענוג איז  שïייז , ביי ווייל אמונה , זיין מיט עסן וועט  ער  יאכל ", "באמונתו נישט  ַָזאגט

אויפהערן  וועט  ער אויב טאג. פון מינוט יעדע האבן מענטש  דער  דארף אטעמען, צום  לופט  אבער  טאג, א ַַָָָָָָמאל 

זאגט דעם  וועגן באשעפער. צום נשמה זיין אומקערן באלד חלילה ער וועט סעקונדעס, געציילטע אפילו ַַַָָאטעמען

צו וויי און אך מינוט. יעדע עס  "אטעמט " ער מענטש. א פון לעבן דאס איז אמונה יחיה", "באמונתו נביא ַָָדער

סעקונדע . א אויף אפילו באשעפער אין האפענונג זיין פארלירן וועט ער אויב ַַַַָאיהם ,

עס מען  דארף קאווע, גלאז  הייסן א טרינקען מ 'וויל ווען ווי ïונקט אז  געזאגט, האט  זי"ע  איש" "חזון ַַַַָָָדער

ווידעראמאל עס  מ'דארף  און ,ïא זיך עס  קילט  פייער פון ïארא עס מ 'נעמט אויב ווייל  פייער , אויפ 'ן ַַַַָָָאוועקשטעלן

אין  אמונה די אמאל  נאך און איינמאל חזר 'ן כסדר  דארף  מענטש  דער אמונה . בנוגע  אויך איז  אזוי ַַַָָָָָאïקאכן.

ביינער . זיינע אין אמונה די פון "היץ" די פארבלייבט אזוי און ַַַבאשעפער,

וועטה. ער אויב אפילו איז  דעם, אן ווייל בטחון, און  אמונה  פון קנין דעם זיין צו  קונה זעהן דארף  מענטש  ַָדער

א  איז  עס אז  זאגן צו "תירוצים" טרעפן אלץ  ער וועט  האנט , אויבערשטען'ס דעם אויגן זיינע  מיט  קלאר ַַַַָָזעהן

געטוהן. עס  האט  אויבערשטער  דער אז  נישט  און ח "ו, ַָ"מקרה "

סדרה היינטיגער דער אין  ïסוק אויפ 'ן געזאגט האט זצ "ל הגרי"ז  רב בריסקער  ד)דער אמר(יא, כה משה "ויאמר ָָ

הלילה, חצות ביי געזאגט , האט אויבערשטער  דער  געזאגט, האט משה מצרים", בתוך יוצא אני  הלילה כחצות ָָָָה '

- הלילה  "בחצות" נישט  און הלילה, "כחצות" געזאגט  האט משה  אז  רש "י, זאגט מצרים. אין ארויסגיין  איך  ַַָָָוועל

עס ווען  טעות א מאכן וועלן ïרעה פון שטערן-זעהער די אז  געווען חושש האט  ער ווייל  נאכט , אינמיטן ַַַַָגענוי

אז געזאגט האט  ער ווייל  ח"ו ליגנער א איז  משה אז  זאגן וועלן זיי און נאכט , אינמיטן פון צייט גענויע  די ַַַַָָָאיז 

נאכט אינמיטן געווען  שוין ס 'איז  אז זעהן וועלן זיי און נאכט, אינמיטן מצרים אין קומען וועט אויבערשטער ַַַדער

נאכט . אינמיטן בערך - "כחצות" געזאגט ער האט  דעם וועגן געקומען. נישט  איז אויבערשטער דער  ַָָאון

זאגט ïסוק  דער  וואס  בכורות, מכת ביי געהאלטן שוין מען האט  דא געפרעגט , זי"ע  רב בריסקער דער ַָָָָָהאט

ו) גרויס(יא, א זיין וועט  עס  און תוסיף ", לא  וכמוהו  נהייתה  לא כמוהו אשר מצרים , ארץ בכל  גדולה צעקה ַ"והיתה 

נישט מער שוין וועט עס  און געווען, נישט  קיינמאל נאך איז  געשריי אזא וואס  מצרים, לאנד גאנצן אין ַַַַָָָגעשריי

וואונדער אזעלכע  באוויזן האט  ער  וואס  כח, גרויסן אויבערשטען'ס דעם איינגעזעהן אלע האבן דאן  מצרים . אין ַַַַָָָזיין

וועלן  מצריים די אז  געהאט מורא רבינו משה  האט פונדעסטוועגן, אבער יעצט , ביז  מכות ניין פריערדיגע  די ַַָָביי

בלויז כח , באשעפער'ס  פונעם  נישט  חלילה  איז  עס אז זאגן וועלן זיי און הלילה, חצות פון צייט די אויף  גענוי ַַָקוקן

א  ווייל  איז , אמת דער אבער  ווייזט...?! זייגער זייער  וואס  מינוטן די אין ïונקטליך נישט  איז עס ווייל  ַַָדערפאר
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דער אבער אויגן, זיינע  פאר אפען איז  וואס  דאס  אפי' נישט זעהט באשעפער, אין נישט  גלייבט  וואס  ַַָָָָָמענטש 

אויג. פון פארהוילן איז  וואס  דעם אין אויך כח באשעפער'ס  דעם  זעהט שלימה, באמונה  גלייבט וואס  ַַָָמענטש

הקדושים ספרים די זאגן ועוד)אזוי "להיות", ד"ה וישב, פ' ה ïסוקים", "הערף"("שער ווי אותיות זעלבע  די האט "פרעה " , ַָָ

פון  הארץ  דאס און מח  דעם  צווישן "מחיצה " א ווי דינט וואס  אבר  דאס איז  נאקן  דער מענטש. פון נאקן דער  -ַַַַָָָ

הנה באשעפער'ס  אין גלייבט און ווייסט  מח דער אויב אפילו אז  דערצו פירט עס  אריין מענטש. נישט  עס גייט גה, ַַַ

מצרים, "יציאת" פון ציל  דער איז  דאס הארץ . און מח  צווישן איבער האקט נאקן דער ווייל מענטש , פון הארץ  ַַַַָאין

הערצער, זייערע  פון מוחות אידישע "אïהאקן" געוואלט  האט ïרעה וואס "הערף ", קליפה  די פון ארויסגיין זאלן ַַָָָָָמיר

אלעס פירט באשעפער דער  אז געדענקען יא זאלן מיר און באשעפער , אין שלימה  באמונה  גלייבן נישט זאלן זיי ַַַַַָָָאז 

וועלט . דער  אויף 

באשעפטיגט ער וואס  מיט זי"ע, חיים " "דברי בעל  רב, צאנזער  הייליגן דעם געפרעגט אמאל  האט דאקטאר ַַַַָָָָָא

פארוואונדערונג  די אויף 'בריק'. א בויען מיט  פארנומען בין "איך געענטפערט: רב צאנזער  דער האט  טאג. גאנצן א ַַַַַַָָזיך

געענטפערט: רב צאנזער דער האט  זאגן, צו מיינט ער  וואס דאקטאר ַָָָָָפונעם

הארץ , צום  ,ïקא אין האב איך  וואס  ידיעות אלע באהעפטן צו הארץ, מיין צו  מח  מיין פון 'בריק' א בוי איך  -ַַַַַָָָ

הוא. ברוך  באשעפער הייליגן צום  משועבד זיין זאל הארץ  מיין אויך ַַַָאז 

ïראפעסארן  ביי מעדיצין שטודירט האט איד א דערציילט , האט  זצ"ל גאלינסקי יעקב  רבי הגה"צ מישרים  מגיד ַַָָָָדער

די  און ïלייצע  די "באפרייען" צו אזוי ווי שטודירט  ער האט אנדערע  צווישן אפריקע . דרום יאהאנעסבורג, ַַַַַָָאין

"רבי'ן", גוי'שן זיין פון געזעגענען  זיך געקומען איז  איד  דער ווען "פארכאïט ". ווערט  עס ווען מענטש , א פון ַַַשדרה

פון  ארט  צום דאך פארסט  דו "אה , געזאגט, איהם  גוי דער  האט ישראל , ארץ  קיין געווען עולה  האט ער ָָָָָָָאיידער

"עם אן זענען אידן די אז חומש , אין געזעהן האב איך ïרנסה ... שיין האבן וועסטו  דארט ווייל  גוט , זייער אידן, ַַָָָדי

עורף" ט )קשה  לד, זיי...(שמות ביי "פארכאïט" נאקן דער ווערט מאל סאך א נאקענס... הארטע מיט  פאלק  א -ַַַַַַַַָָ

איד דער ïראפעסאר)האט גוי'ישן פונעם הארצות עם דאס באגריפן האט  פאר(וועלכער ווייל  נאריש, רעדסט  "דו  געזאגט: איהם ַַַָָָָָָ

וועל וועגן 'הארטנעקיגקייט ' געטראפן דער נישט נאך וועלט דער אויף דאקטאר קיין האט  דארט , רעדט  ïסוק  דער כן ַָָָָָָ

היילונג"... ַא

ליידער האט  וואס  בחור א געלערנט  האט סלאנים, פון זי"ע שמואל" "דברי בעל הרה "ק פון ישיבה דער ַָָָָאין

ריכטיג  ס 'איז  אויב זעהן צו כדי רופן, געשיקט  איהם שמואל" "דברי דער האט  איינמאל אידישקייט. אין  ָָגעגליטשט 

"דברי  דער האט ריכטיג, איז עס אז זעהענדיג  דת. פון  ענינים אין ח "ו גליטשט ער אז  איהם , וועגן מ'זאגט ַַָָָוואס

איהם ער זאגט יעצט , ביז  ישיבה  אין איהם ביי געהאלטן  זיך  האט ער וויבאלד אז  בחור , דעם  צו געזאגט ַַַָָָשמואל "

תשובה . אן וועלט דער  פון אוועקגיין נישט וועט  ער  אז ַַָצו ,

ער איז  שïעטער יארן און רח "ל , מטה " "מטה געגליטשט מער  און מער  אלץ  ליידער דערנאך האט בחור ַָָָדער

לעבנס דער וואו "קיבוצים", פרייע  פארשידענע  אין אויפגעהאלטן זיך  האט  ער  וואו ישראל , ארץ  קיין ַַָָגעפארן

אידישקייט . פון ווייט  ליידער איז  שטייגער 

"מצילים" די ווען דערטרינקען. זיך ער  האט  ïלוצלינג און ים, אין שווימען געגאנגען ער  איז  (רעטערס,איינמאל  ַָָ

דארט ) שווימען וואס מענטשן די אויף ים , נעבן אכטונג  גיבן עטליכעוואס ער  האט  ראטעווען, צו איהם צוגעשוואומען שנעל  זענען ַַָָָָ

"תשובה !". "תשובה!", ווארט דאס אויסגעשריגן ָָָמאל

דאס אויסגעשריגן האט ער פארוואס געפרעגט איהם "מצילים" די פון איינער  האט  זיך, צו געקומען איז  ער ַָָָָווען

רבי סלאנימער דער  אז  געענטפערט , חברה -מאן דער האט  מאל ... עטליכע "תשובה " שמואל")ווארט "דברי האט(בעל ַַָָָָָ

לעבן... נאך וויל  ער שטארבן, נישט נאך וויל  ער וויבאלד תשובה... אן שטארבן נישט  וועט ער אז געזאגט ַַַַָָָָאיהם

תשובה ... נישט  נאך ער  טוט יעצט אז  זאגן, צו מיינענדיג "תשובה ", ווארט  דאס  אויסגעשריגן דערפאר ער האט -ַַָָָָָ

פארזיכערט איהם  דאך האט רבי  סלאנימער דער ווייל לעבן, בלייבן ער וועט  אזוי און טוהן, תשובה נאך דארף  ַַַָָָָער

תשובה ... אן שטארבן נישט  וועט ער ַַָאז 

געגלייבט האט עול " "ïורק  דאזיגער דער מעשה . די פון לימוד  טיפן דעם אין אריינטראכטן אביסל  זיך דארפן ַַַַָָמיר

אויב ממילא, און ווערן , פארווירקליכט זיכער וועט שמואל ", "דברי דעם רבי'ן, זיין פון ווארט  א אז  שלימה ַַַָבאמונה

הא  רבי פונדעסטוועגן,דער אבער  ווערן. מקוים  אוודאי דאס  וועט תשובה , אן שטארבן  נישט וועט ער  אז  געזאגט ט ַַַָָָָָ
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געשטאנען  שוין איז ער ווען אפילו געטוהן  תשובה נישט האט און רח "ל, כופר אלס  אנגעגאנגען ווייטער ער ַַַַָָאיז 

גיהנום . פונעם שוועל אויפ 'ן

געזאגט האט ער הרעה . ïרעה געפירט  זיך האט  אזוי כז)אט ט, ער(פרשתינו , הרשעים". ועמי ואני הצדיק, "ה' ַָָָָ

ידיעה דאזיגע  די אבער צדיק, דער איז  באשעפער דער און וועלט , דער אויף באשעפער א דא איז עס  אז ַַַַָָָזעהט

מיר אז זעהן, דאך  מיר דארפן האר. א אויף אפילו גוטן, צום מעשים זיינע  פארענדערן זאל  ער  אז נישט  ַַַַַַָָָהעלפט

נסיונות. זיינע  מיט אונז, פון איינער יעדער ח "ו, ïרעה  ווי אזוי זיין נישט ַָזאלן

הקדושים  ספרים די אין געברענגט ווערט זי"עעס בונם ר' רבי הרה "ק פון נאמען אין תרע"ח, שנת ויחי פ' משמואל", "שם ָ(זעה 

תרע"ד) שנת תולדות פ' אמת", "שפת אין און פשיסחא, דעםפון פון ,ïקא אין ידיעות סאך  א געהאט האט הרשע  עשו ַַַַָָאז 

געווען  מש ïיע  נישט האט  דאס  אבער ע "ה , אבינו יצחק טאטן הייליגן זיין  פון הויז  אין צוגעזעהן האט  ער  ַָָָָָוואס

געהיטן  האט  ער ווייל  שבראשו", מהשכל  הארה  שום בו תכנס שלא לבו, את משמר "שהיה  אויפפירונג, זיין ָאויף

.ïקא זיין אין געהאט האט  ער וואס  שכל  פונעם הארה  שום קיין דערין אריינקומען נישט  זאל  עס אז הארץ , ַַַַָָָָזיין

המכïלה מערת דער אין געווארן באגראבן  ïקא עשו 'ס איז  דערפאר פל"ט )און סוף יא (פרדר"א האט ïקא זיין  ווייל  , ַַָָָָָָ

קדושה . פון השגות געווען משיג

שרייבט  זי"ע  איש" "חזון דער ïרנסה . לגבי אויך  איז  ג)אזוי פ"ב , ובטחון", טאג-טעגליכן ("אמונה  אין זעהען מיר אז ַַָ

מוסרי" איש "ראובן וועגן לעבן, אייביג 'זינגט' ער  שפתיו", על הבטחון "וזמרת מענטש, ערליכער  אן איז ראובן ,ַ

דאס אבער  ïרנסה , די נאך לויפן פון זיך פארעקלט  ער און השתדלות סאך א טוהן דאס  פארדאמט  ער ַַַַַָָָָבטחון ,

נישט זיך דארף  ער און געשעפט , זיין אין קונדן קיין  נישט  פעלן עס מצליח , איז  ער ווי לאנג אזוי נאר איז  ַַַַָאלץ 

"ïנים א איהם דאך ווייזט בטחון דער  ווייל  בטחון, פון מדה די ליב ער האט דאן ïרנסה . פאר זיין משתדל  ַַַָָצופיל 

שוחקות"...

שטיל זיך שישקעט - בטחון' 'בעל  דער - ראובן ווי געזעהן מיר  האבן ïלוצלינג ווייטער: איש" "חזון דער ָשרייבט 

אזא  עפענען וויל  וואס חבר זיין פון ïלאן דעם שטערן צו אזוי ווי ראטגעבער , זיינע מיט  און יונגען זיינע  ַַַַַָמיט

ווי  דערציילן צו נאך זיך  ער שעמט  אנהייב אין דעם... איבער טרויער מיט  פול איז ער און האט, ער ווי ָָָגעשעפט

ביי  שאנדע  צו  זיין נישט זאל  ער כדי  געשעפט, ענליך אן עפענען צו ïלאן חבר'ס זיין וועגן באזארגט איז  ער  ַַַַָָווייט

אפענע מיט  אן הייבט  ער און בושה , פון מדה די  אויך ער  פארלירט ש ïעטער , אבער  איהם. קענען וואס  מענטשן ַָָָָדי

צעגאנגען  ווערט עס און וועגן קרומע אויף  ער  גייט צוביסלעך, צוביסלעך, ïלאן. חבר 'ס דעם  שטערן צו  ַַהשתדלות'ן

פאר ïעולות נידערטרעכטיגע  און מעשים שאנדפולע דעמאלטס  שוין טוט ער הארץ . זיין פון בושה פון מדה  ַַַָדי

דאס ווערט עס  און ïרסום "... "תכלית א באקומט  חבר, זיין און איהם צווישן קאנקורענץ  די אויגן. ַַַָָאלעמענ'ס 

אויס טראכט ער בושה . ווי זאך  אזא פון זאגן צו נישט שוין  ווייסט ער מענטשן. אלע ביי טאג פון  ַַַַַָָגעשïרעך

נייע צוצולייגן איבערקליגן נאך  זיך  טוט ער און מעשים. זיינע  בארעכטיגן צו אויסריידן פאלשע ַַַָפארשידענע 

אויסגעהאלטן  און שמים', 'לשם גאר איז חבר , מיט'ן קאנקורענץ  זיין אין טוט ער וואס  אלעס  אז ַַַָָָאויפקלערונגען,

עכ "ל . המוסר'... 'תורת לויט

געש ïילט און געזעצן זי"ע, ישראל " "אהבת בעל  הרה"ק  רבי, וויזשניצער דער  איז  'ניטל ' פון נאכט  דער אין ַַָאמאל 

ז"ל  ראזענבערג  דוד ר ' הרה "ח חסידים , זיינע  פון איינע  מיט נישט "שאך" האבן מיר  וואס  צדיקים, די געפירט זיך האבן  (אזוי ַַָָָָ

וועגן) הייליגע זייערע  אין השגה  נאך קיין און איינמאל  רבי 'ן , דעם  קעגן ש ïיל דעם געווינענדיג "געזיגט ", האט  דוד ר' און ,ָָָ

געזאגט: איהם ישראל " "אהבת דער  האט ַָָָאמאל .

א  באהאוונט גוט בין איך אויך קעגן - פארמעסט דעם  אין כסדר  געווינסטו פונדעסטוועגן, און  שאך-שïיל , ינעם ַַַַ

כסדר ... זיי 'חזר'סט ' דו אבער  שïיל , פונעם כללים  די נאר 'ווייס' איך ווייל  איז , דערפון סיבה  די ָָמיר.

מ 'דארף נאר אמונה , וועגן "וויסן" צו מענטש פאר 'ן גענוג  נישט איז  עס איז, העבודה דרך  על  דערפון לימוד ַַָדער

הארץ . אין איינגעקריצט ווערט עס  ביז "חזר 'ן", שטענדיג ַעס
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סדרה ו. היינטיגער  דער אין ïסוק דעם אויף זאגט  ישראל " "דברי י -יא)דער לכו(י, כן לא וגו', עמכם  ה ' כן "יהי ָ

וואס אלעס עביד ", לטב רחמנא דעביד מה  "כל  זאגט מענטש דער ווען רמז , בדרך זאגן מ 'קען הגברים". ַָָָנא

איז דאן זיין... אזוי זאל - כן" "יהי אזוי, וויל  אויבערשטער  דער  אויב און גוטן, צום איז  טוט אויבערשטער ַַַָדער

הרחמים מדת וועט עמכם ", "ה' ב"ה )טאקע הוי' צום(שם  טענות האט מענטש  דער אויב אבער  אייך. מיט זיין ַָָ

ח"ו דינים  די קומען הגברים ", נא "לכו איז  דאן אזוי... זיין נישט זאל  עס - כן" "לא זאגט ער און ח "ו, ַַַָָבאשעפער

"גבורה ") לשון פון כן ".("גברים" "יהי זאגן שטענדיג  מען דארף דעריבער , .ַָ
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שלמה"ז. "חכמת אין שרייבט  זי"ע  קלוגער שלמה  רבי גאון מו)דער  סי' גע'ïסק'ענט(או"ח  ווערט  עס  וואס  דעם  ָאויף 

כל לי "שעשה ברכה  די מאכן ער דארף  שיך, זיינע אינדערפרי אן טוט מענטש דער  ווען אז  ערוך, שולחן ַַַָאין

צרכי", כל  לי "שעשה ברכה  די מאכט  מענטש  דער ווען ווייל  רמז , בדרך טעם א קלוגער שלמה  רבי זאגט ַַָצרכי".

חז"ל  מאמר  דעם  דערמיט מקיים ער נד.)איז  מ 'דארף(ברכות הטובה", על  שמברך כשם הרעה על  לברך אדם ַ"חייב

מענטש . מיט'ן טוט ער וואס גוטס פאר'ן איהם מ 'לויבט  ווי  ïונקט ח "ו שלעכטס די פאר אויבערשטען  דעם ַַַָדאנקען

אז זיין דאך מוז  גוט, אזוי נישט  איהם  גייט  עס  ווען טעג אין אפי' צרכי ", כל  לי "שעשה  זאגט מענטש דער ַַָָווען 

הרעה על  לברך אדם "חייב ווייל  גוט, אזוי נישט  איהם איז  עס וואס  דעם פאר  אויך אויבערשטען דעם דאנקט  ַַַָער

הטובה". על  שמברך  כשם

זאגן חז "ל  די ווי איז  גוט , אויך באמת איז ח "ו שלעכטס  דאס  וואס  זאך עצם  ה .)די ברענגען (ברכות יסורים אז ַַָָָ

כסדר "גייט " ער ווייל "הולך", גערופן ווערט צדיק דער קלוגער , שלמה רבי זאגט הבא. עולם חיי צו מענטש  ָדעם

געווארן  באשטימט צרכי" כל  לי "שעשה  פון ברכה  די איז דערפאר און מדריגה , העכערע  א צו מדרגה איין ַַַָפון

זיינע אויף ארומגיין קענען זאל  ער  אז  מענטש פאר'ן נויטיג זענען שיך די ווי ïונקט ווייל  שיך , די אן מ 'טוט ַַַָָווען 

שיך)פיס  די האבן  נישט ער דארף ארט, איין אויף  זיצט ער דורך (ווען ווייל  ח"ו , יסורים צו אנקומען מענטש  דער דארף  אזוי , ַַַָָָ

שיך, די פאר מען דאנקט דעם  וועגן אויבערשטען. דעם אין דבוק  זיין  און העכער און העכער "גיין" ער קען ַַדעם

עכ "ד. צרכי", כל  לי "שעשה 

זי"ע ח. סאסוב'ער לייב משה  רבי שבט )הרה"ק  ד' דהילולא, אין (יומא געגאנגען איז  ער  ווען אמאל  אז דערציילט , האט  ַַַַָָ

ïלוצלינג  ח"ו . הרג'ענען געוואלט איהם  האבן וועלכע רויבערס  באנדע א פון געווארן באפאלן ער איז  וואלד ַַַַַַָָָא

ער ווייל  פריער, פון לייב משה  ר' רבי'ן דעם  געקענט האט ער  וואס באנדע , דער פון הויïט דער  אנגעקומען ַָָָאיז 

רויבער הויïט דער האט רחבה . ביד  עסן  צו טיילן פלעגט ער  וואו נויטווענדיגן, יעדן פאר  הויז  אפן אן געהאט  ַַַָָָהאט

לייב: משה  רבי צו  ָגעזאגט

האלטן  מיר וואו באהעלטעניס  אונזער צו נעמען דיך וועל  איך  נאר הרג'ענען, נישט דיך קען איך זאלסטו , וויסן -ַַָָ

דו אז  וויל  איך און קינד, יונג א זון, מיין אויך זיך געפינט דארט און אויף , תורה .זיך אביסל  לערנען איהם מיט זאלסט  ַַַָָ

רויבערס, די פון הוי ïט  פונעם  זון דער קינד, מיט'ן לערנען אנגעהויבן האט  ער  געטוהן. אזוי לייב משה  רבי ַָָָהאט

לייב משה  רבי וואס  ווארט  איין אפילו פארשטאנען נישט האט  ער  פארשטאïט . געווען איז  מח  קינד'ס  דעם ַַַַָָָָָאבער

זיין  פארהערט ער  האט  אהיים, צוריקגעקומען איז  הויïט-רויבער דער ווען נאכט, יעדע געלערנט . איהם מיט ַַַָָהאט

האט ער אז  זעהענדיג און טאג, דורכ'ן איהם  מיט  געלערנט  האט  לייב משה ר' רבי דער וואס לימודים  די ַָָָָזון

האט און געשוויגן, אבער האט קינד דאס  .ï קלע מערדערליכע געשלאגן איהם  ער  האט פארשטאנען, ַַָָָָָָָגארנישט 

פאטער, זיין האט פארשטאנען, גארנישט  האט קינד דאס ווען וואכן, עטליכע נאך קרעכץ . איין געגעבן נישט ַַַָָָָָָָאפילו

זאל ער  אז  זון, זיין איהם מיט מיטגעשיקט  און סאסוב'ער, לייב משה רבי באפרייט רויבערס, די פון הויïט ַַַָדער

ישוב . באוואוינטער א זיך געפינט עס  וואו ווייזן ַַאיהם 
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ùèðòî øòã ñàåå äøéáò ïà ."óåñ íéá íé ìò åøîéå©¨

,ãéæîá äøéáò ïà ."àèç" ïôåøòâ èøòåå ,ââåùá èåè©

"ïåò" ïôåøòâ èøòåå(:åì àîåé)ïòååòâ ïòðòæ ïãéà éã ïòåå .
ïòååòâ øòååù ééæ øàô æéà ñò ùèàë æéà ,íéøöî ïéà¨©

èàä øò ñàååøàô ,øòôòùàá ïåô ïâòåå éã ïééèùøàô åö©©©¨¨

,ééæ èéî øòååù ïèòáøà ïìàæ íééøöî éã æà èëàîòâ©©¨©

øòã èâàæ íòã óéåà ïåà ,ââåùá ïòååòâ øòáà ñàã æéà¨¨¨

"åðàèç" ÷åñt(ââåù)èùéð êàã ïáàä ééæ ìééåå ,¨¨

øàô ìîéä ïåô èééøâòâåö æéà ñòìà æà ïòðàèùøàô©©©©©

èøòåå äðåîà øòæðåà áéåà ,øéî øòáà .ïâòåå äáåè øòééæ¨

,å"ç íéðô øúñä à ïåô èééö ïéà èëàååùòâtà äìéìç¨©©

åðéåòä" ¯ å"ç ãéæî à øàð ,ââåù à èùéð ñò æéà©¨©

"åðòùøä("ïåò" ïåùì ïåô æéà "åðéåòä").

éãïòðòæ íéøöî ïéà ïøòèìò òøòæðåà ñàååøàô äáéñ©¨

ïáàä ééæ ïòåå ,"ââåù" à ïåô äðéçá øòã ïéà ïòååòâ©¨

,ïèòáøà øòååù éåæà ïôøàã ééæ ñàååøàô úåéù÷ èàäòâ©©¨©©©

åìéëùä àì íéøöîá åðéúåáà" ìééåå øàôøòã æéà©

êàð ïáàä íéøöî ïéà ïøòèìò òøòæðåà ¯ "êéúåàìôð¨¨

íòã ïåô èéé÷ôéè éã ïâéåà òøòééæ øàô ïäòæòâ èùéð©

ïééâñéåøà ïìòåå ééæ æà ,ïâòåå òëéìøòãðåàåå ñ'ïòèùøòáéåà©©

åøîéå" øòáéøòã ïåà ,"ìåãâ ùåëø" à èéî íéøöî ïåô©

ñàåå ,úåøåã òâéãøòèòtù éã øòáà ,"óåñ íéá íé ìò¨¨

ñàåå íéñð éã ïâòåå èñåàååòâ ïåà ïäòæòâ ïéåù ïáàä¨¨

ïøòèìò òøòééæ èéî ïäåèòâ èàä øòèùøòáéåà øòã¨

òöðàâ éã æà ïééèùøàô èôøàãòâ àé ïáàä ,íéøöî ïéà¨¨©©©©

èùéð æéà ,å"ç èãééì ùèðòî øòã ñàåå èéé÷âéøòååù¨

ñàåå ñèåâ éã åö âðåèééøâåö à ïåà äîã÷ä à éåå øòî©©¨

íãà ïðåàúé äî" ,øàôøòã ïåà ,ïòîå÷ åö èééøâòâðà æéà¨©

ïééæ óéåà ïâàì÷àá åö êéæ ùèðòî à èàä ñàåå ,"éç¨¨©©¨

áöîט..!?

שווייגן, געקענט האט ער אזוי ווי  יונגל, דעם געפרעגט  לייב משה ר ' רבי דער האט קינד, מיט'ן  צוזאמען ַַָָגייענדיג

קינד  דאס האט  געשלאגן. מערדערליך אזוי איהם האט טאטע זיין ווען קרעכץ , איין ארויסלאזן נישט  אפילו ַַַַָָָָָאון

ווען  ענטפערן נישט און שווייגן מ 'דארף אז איז , רויבערס, די אויס  מ'לערנט  וואס  כלל  ערשטער דער ַַָגעענטפערט:

רויבערס . די פון ארט וואוין דאס  זיך געפינט עס  וואו אונז  פון  דערגיין נישט זאלן זיי כדי זיי... כאïט ïאליציי ַָָָָדי

שטיין  צו געשטארקט  זיך  האסטו  כח וועלכן מיט  אבער יונגל, דעם  געפרעגט  ווייטער  לייב משה רבי ַָָָהאט

וויסן  צו א) כללים. דריי אויסגעלערנט אונז מ 'האט  געענטפערט: קינד דאס האט  קרעכצן? נישט  און ָָָפעלזן-פעסט 

עס און ,ï קלע די צו  עק אן נעמען בקרוב וועט עס אייביג, אויף  נישט  איז "זעץ " דער אז שטענדיג, געדענקען ַַאון

האט סוף  כל  סוף און ליב, איהם  האט וואס "פאטער" זיין איז  איהם שלאגט  וואס דער ב) לייכטער . ווערן ָָָָָָוועט

ער וואס  ïקלא יעדן  ביי ג) וועגן. טובה זיין פאר  אוודאי ïקלע זיינע  זענען  ממילא, און איהם, אויף  רחמנות ַַַָער

נישט און שטארק  האלטן זיך  ער  קען אזוי און זעץ , לעצטער  דער איז  דאס  אז פאר זיך ער שטעלט ַַַַַָָבאקומט,

ח"ו .ווערן ָאונטערגעבראכן

אין  דרך א געלערנט ער האט  יונגל , דערמאנטן דעם פון אז  זאגן, יארן אלע  פלעגט  לייב משה  ר ' רבי ַַַָָָדער

יעדע קץ ", ראיתי  תכלה "לכל  אז  געדענקען, דארף מענטש  דער ערשטנס , ח "ו. יסורים מ 'ליידט  ווען אויך ַַאמונה,

לעבן. לעכטיג זיס  א צו זיין זוכה וועט  ער און איבערדרייען, נאך זיך וועט רעדל  דאס  סוף . א האט צייט  ַַָָָשווערע 

מיט שלאגט ער און הימל, אין פאטער  דערבארימדיגער  דער  איז  שלאגט וואס  דער  אז  וויסן מ 'דארף  ַַַָָָָצווייטנס ,

פון  און ,ïקלא לעצטער דער איז ïקלא דאזיגער דער אז  טראכטן שטענדיג מען דארף  דריטנס , און רחמנות. ַַַַַָגרויס

וואויל ... און גוט נאר זיין איהם וועט  ווייטער  און ָָדא

צבי"ט . "תפארת ספר אין זאגט  זי"ע , הערשעלע רבי הרה"ק  רבי, סïינקער ויגש)דער ïסוק(פ' אויפ 'ן טו), צ, (תהלים ָ

זעהן פון לשון  א ïסוק  דער זאגט פארוואס  רעה ". ראינו שנות עניתנו  כימות דאך ("ראינו ")"שמחנו מ'ש ïירט , ַַָָָ

נישט און עניתנו , כימות "שמחנו " ע "ה המלך דוד זאגט פארוואס  אויך, אזוי ביינער... אלע אין שוועריגקייטן ַַָָדי

דער ווייל  געליטן, האבן מיר וואס צייטן די ווי אזוי אונז  מיט  גוטס טוהן זאלסט  דו עניתנו, כימות עמנו ַָָָ"היטיב"

ïייניגונגען  די פון  יסורים .("עניתנו ")חסרון און צער עצם דער נאר  שמחה , אונז  פעלט  עס וואס בלויז נישט  דאך  ָָָאיז 

גאנצע די אז  מאמינים", בני "מאמינים  זייענדיג שלימה, באמונה גלייבן אידן מיר אז  רבי, ס ïינקער דער ַַַענטפערט 

זאגט דערפאר  ח "ו. "רעה" קיין נישט אינגאנצן האט  עס  און אונז , פאר טובה  א איז  אויבערשטען דעם פון ַַַַָָהנהגה 

אויבנאויף, אזוי אויסגעזעהן נאר האט  עס  שלעכטס , "געזעהן" בלויז  האבן מיר  רעה, "ראינו " שנות ע "ה, המלך ַָָָדוד

מ האבן טובה  די ווייל  אונז, דערפריי "שמחנו ", מען זאגט  דעם  וועגן  גוט. געווען עס  איז באמת שוין אבער דאך יר  ָָָָ
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צו ליבשאפט  אויבערשטען'ס  דעם  - אהבתנו  עולם  ַאהבת 
שיעור קיין  אן איז  ָדיר

øéî,äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ùøãî éã ïéà ïòðåôòâ
èôàùáéì éã æéà ñò ñéåøâ éåå ÷åæéç òâéãìàååòâ à©©©

ãéà ïãòé åö èàä øòèùøòáéåà øòã ñàååי. ¨¨

øòãèâàæ ùøãî(ä ,è"éô ø"îù)øòèùøòáéåà øòã æà ¨©

,èâàæòâ íäéà ïåà ,ä"ò åðéáø äùî ïôåøòâ èàä¨¨

èùéð ïáàä ééæ ïåô êàñ à .ïãéà éã ïò'ìî ïééâ ìàæ øò¨©©¨

øòã èàä .ïò'ìî êéæ åö êéæ óéåà ïòîòð èìàååòâ¨¨

íòã ïëàî ìàæ øò äùî øàô ïìéåôàá øòèùøòáéåà©©¨©

,çñt ïáø÷ íòã èëàîòâ èàä äùî ïòåå .çñt ïáø÷¨©

ïèééæ øéô òìà óéåà ïòååòâ øæåâ øòèùøòáéåà øòã èàä¨©

øéô éã óéåà ïèééøtùøàô ïìàæ ééæ æà èìòåå éã ïåô©

íòðòèàøáòâ éã ïåô çéø ïèåâ íòã èìòåå øòã ïåô ï÷ò¨

øòã éåå ,çñt ïáø÷ ïåô è÷òîùòâ èàä ñàåå ùééìô¨¨

èâàæ ÷åñt(æè ,ã ù"äù)øòã ."ïîéú éàåáå ïåôö éøåò" ¨

ñò éåå èééåå éåæà ïòâðàâòâ æéà çñt ïáø÷ íòðåô çéø©©

.âòè 40 ïééâ åö èøòéåã

ãìàáéååùééìô íòðåô ïñò åö èñéìâòâ ïáàä ïãéà éã ©¨

ééá èìîàæøàô êéæ ééæ ïáàä ,çñt ïáø÷ ïåô¨©©

áéâ ,êéã ïèòá øéî" :èâàæòâ íäéà ïáàä ééæ ïåà äùî¨¨

:èâàæòâ ééæ äùî èàä ."çñt ïáø÷ ïééã ïåô ïñò åö æðåà¨¨

øéà èðò÷ ,èò'ìî'òâ èùéð èðòæ øéà éåå âðàì éåæà"©©

ãìàá êéæ ïãéà éã ïáàä ."çñt ïáø÷ ïåô ïñò èùéð¨©

ïáø÷ ïåô èåìá ñàã ïåà ,ïò'ìî åö êéæ ïáòâòâøòáéà¨

øòã .äìéî ïåô èåìá ï'èéî èùéîòâñéåà êéæ èàä çñt¨

ïãòé ïòîåðòâ ïåà ïòâðàâòâøòáéøà æéà øòèùøòáéåà©©

,èùèðòáòâ íäéà ïåà èùå÷òâ íäéà ,ãéà íòðìòöðééà
èâàæ àéáð øòã éåå(å ,æè ìà÷æçé)êàøàå êéìò øåáòàå" ¨

ñàã ñàåå ,"ééç êéîãá êì øîåàå ,êéîãá úññåáúî¨¨

èñòåå åã ¯ "äìéî íãá ééç ,çñt íãá ééç" ,èðééî
ï'èéî ïáòì èñòåå åã ,çñt ïáø÷ ïåô èåìá ï'èéî ïáòì

.äìéî úéøá ïåô èåìá

áéåà,ùøãî ïåô øòèøòåå éã ïéà ïééøà êéæ èëàøè'î©©

øòã ñàåå èôàùáéì òñéåøâ éã àã ïòî èäòæ¨©¨

ïãéà éã ìééåå ,øòãðé÷ òùéãéà øàô èàä øòèùøòáéåà¨©

ïòîå÷òâ èùéð êàã ïòðòæ ,ï'äùî åö ïòîå÷òâ ïòðòæ ñàåå¨¨

ìééåå øàð ,ïò'ìî èìàååòâ êéæ ïáàä ééæ ìééåå øàôøòã©¨¨¨

ùééìô íòðòèàøáòâ ïåô çéø íòã è÷òîùòâ ïáàä ééæ¨¨

ïåà ,åöøòã èñéìâòâ ïáàä ééæ ïåà çñt ïáø÷ ïåô¨

÷øàèù éåæà êéæ øòèùøòáéåà øòã èàä ,ïâòååèñòãðåô¨©©

ïòîåðòâ èàä øò æà èééåå éåæà óéåà ,ééæ èéî èééøôòâ©©¨

.èôàùáéì ñéåøâ èéî èùå÷òâ íäéà ïåà ,ãéà ïãòé©

è÷å÷ øòèùøòáéåà øòã èééåå éåå àã ïåô ïòî èäòæ¨

ïéà ïåà ,ïééæ èùéð ìàæ øò åàåå ãéà ïãòé óéåà ñéåøà©¨

øò áéåà ,ïòðåôòâ èùéð øàð êéæ ìàæ øò áöî ïëìòåå¨¨

èéî ïà øòèùøòáéåà øòã íäéà èîòð ,äáåùú èåè¨

ñîòøà òðòôàיא. ¨¨

באמת  שוין איז דאן אויך ח"ו. פארקערט  אויסגעזעהן האט עס  ווען דעמאלטס  אפי' אנהייב, אין באלד ַַַַָָָגעהאט 

אויבערשטענ'ס מיט 'ן פרייען קענען זיך צו שמחה די נאר  האט  געפעלט גוטס . געפעלט נישט  אונז  האט  עס גוט, ָָָגעווען

ווייטער . און יעצט  פון דערפרייען אונז זאל  אויבערשטער דער  אז מיר בעטן דעם וועגן ַָהנהגה .

האבן י. צו ליב זיין זוכה איך זאל  "הלוואי געזאגט , האט זי"ע  הקדוש  טוב שם  בעל  דער  וואס באקאנט איז ַַָָָָָעס 

רשע " גרעסטן דעם ליב האט  אויבערשטער  דער ווי ליבשאפט אזא מיט לכה "פ  צדיק, גרעסטן אויךדעם  (זעה  ַַַָ

רח) דף  זי"ע, מקאמארנא מהרי"א להרה "ק הברכה ", "היכל בסו "ס פנינים", אמרי ."לקט

מטהיא . מטה געפאלן ליידער איז וואס שטוב, היימישע א פון בחור א מיט  פאסירט , עס האט  צוריק יארן ַַַַָָמיט

צייט, צו צייט  פון פלעגט  ער חברים. שלעכטע  גאר  מיט באהאפטן זיך  ער  האט צייט , די מיט און ַָָָברוחניות,

שרעקליכן  א אויף  אנטרינקען דארט  זיך פלעגן זיי און חברים, פארדארבענע זיינע  מיט הויז , טאטן'ס  זיין  צו ַַַָָָקומען

פאראורזאכנדיג  הויז , אין כלים די צעברעכן צו אנגעהויבן האבן זיי אז  שיכור, אזוי געווארן זיי זענען איינמאל  ַַַַָָָָאופן.

טאטן, זיין פאר געפיל  א ע ïעס געהאט נאך האט וועלכער זון, דער  דאלאר. טויזנטער צענדליגער אויף שאדן ַַַַַַָָָָא

דארט . פון אנטלאפן איז  און הויז, אין אנגעמאכט דא האבן חברים זיינע וואס  דעם  פון געשעמט  זייער זיך  ַַָָָָָָָהאט

- זייט צווייטער דער פון  - פאטער דער חברים. זיינע פון איינע  פון הויז אין וואוינען אריבער ער איז  דאן, ַַָזינט 

נאר וואו געזוכט איהם האט  און זון, זיין מיט  פארבינדונג די אופן גענצליכן א אויף אïהאקן  געוואלט  נישט ַַַָָָָָהאט

נישט אפילו און עלטערן , זיינע  מיט פארבינדונג יעדע איבערגעריסן האט זון דער דערפאלג. אן אבער  ַַָָָָמעגליך,

טעל די ענטפערן פאטער .געוואלט  צובראכענעם זיין פון עפאן-רופן ָָָָ



בא - קוואל פרשה àéדער

íòãïòî èäòæ ,ãéà ïãòé åö èôàùáéì ñ'ïòèùøòáéåà©

áø øòöéùtàø ïâéìééä ïåô øòèøòåå éã ïåô êéåà¨

ò"éæ("'ä øîàéå" ä"ã ,àá 'ô ,"ùãå÷ òøæ")áééäðà ÷åñt ï'ôéåà¨

äøãñ(á¯à ,é)åáì úà éúãáëä éðà éë äòøt ìà àá"
êðá ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîìå ,'åâå åéãáò áì úàå
èàä ä"ò åðéáø äùî ."íéøöîá éúììòúä øùà úà¨

áéìåö ,äòøt ïåô õàìàt ïéà ïééâðééøà èìàååòâ èùéð¨©©©

èàä .èùøòäòâ èøàã èàä ñàåå äàîåè òñéåøâ éã¨¨¨¨

íå÷ ,"äòøt ìà àá" ,èâàæòâ íäéà øòèùøòáéåà øòã¨

ùèðòî à éåå éåæà ìåëéáë ,äòøt åö øéî èéîåö èâàæ ©©¨

øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,"øéî èéî íå÷" ,øáç ïééæ
éã áéìåö ,èøàã ïòååòâ êéåà êàã æéà åîöòáå åãåáëá¨¨

òèáéìàá òðééæ øàô èàä øò ñàåå èôàùáéì òñéåøâ©¨¨©©

.ïãéà éã ,øòãðé÷

éåæàäøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ùøãî øòã èâàæø"åîù) ©¨

(ä ,å"èôéã æéà ñéåøâ ,èâàæòâ èàä ïåòîù éáø¨¨

øòã æà ,ïòèùøòáéåà íòã ééá ïãéà ïåô èôàùáéì©©

äãåáò ïåô èøà ïà ïéà ïæéååàá êéæ èàä øòèùøòáéåà¨©©¨

ïåô èøà ïà ïéà ïåà ,úôåðéè ïåô èøà ïà ïéà ïåà ,äøæ©¨©¨

.íéøöî ïåô ïãéà éã ïæééìåöñéåà éãë ,äàîåè

ïåàøòèùøòáéåà øòã æà äéàø à èâðòøá ÷åñt øòã©©

èøàã èäåø(æéåä ñ'äòøt ïéà)úà éúãáëä éðà éë" , ¨

äåø ìåëéáë êéà æà ñéåà èîå÷ ."åéãáò áì úàå åáì©

äòøt ïåô õøàä ñàã øòøòååù êàî êéà ïåà èøàã¨©¨©

.èëòð÷ òðééæ ïåà

êàðøòãåö èâàæòâ øòèééåå øòèùøòáéåà øòã èàä ¨¨¨

úà êðá ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîìå" :äùî

צוריקברענגען  פון געביט אויפ'ן מומחה א וועגן געהערט האט פאטער דער און געהאלפן, אויבערשטער  דער  ַָָָָהאט

אויף עקסïערט מיט 'ן געטראפן זיך האט  פאטער דער  ווען אידישקייט . פון אוועק  ליידער פאלן  וועלכע ַַָָָ"נושרים",

האט ער און  תשובה, פון סימנים  ארויסצואווייזן אן הייבט זון  דער אז  טאטן, פאר 'ן דערציילט  יענער  האט  ַַַַָָָקירוב ,

פארבינדן  זיך ïרובירט ווידער  פאטער דער האט בשורה, גוטע  אזא הערנדיג וועג. גלייכן אויפ'ן  גיין אנגעהויבן ַַַָָָשוין

ïרובירן  געגאנגען טאטע  דער איז  טעלעפאן. דעם געענטפערט  נישט האט זון דער אבער  טעלעפאן, דורכ 'ן זון ַַָָָָמיט'ן 

ווי  טאטע , דער  זעהט אט  און אויפגעהאלטן, זיך האט  זון דער  וואו הויז  פון טיר אויפ 'ן אנקלאïן  דורך מזל, ַַַָָָזיין

נישט ... זיך עפנט טיר די אבער  טיר , די אין "קוקער" דורכ 'ן ארויס  ַָמ'קוקט

"וואס טרערן, ביטערע  מיט געוויינט  און "מומחה " צום אריבערגעגאנגען אמאל נאך בחור  פונעם טאטע דער ַַַַָָָאיז 

פון  דאך בעט איך איהם? פון דען איך  פארלאנג וואס מיר? מיט רעדן וועלן זאל  זון מיין אז  טוהן איך קען ַַַָָָָנאך 

פונעם ווייטאג דער  וואס  מומחה, דער האט מיר ...". מיט  רעדן  צו איינשטימען זאל  ער זאך: איין נאר  ַָָָָָאיהם

דער זון. מיט'ן דעם וועגן רעדן צו באשלאסן הארץ, זיין פון  טיפענישן די אנגערירט  האט טאטן ַַַָָָָצובראכענעם

פארבעסערן  אנגעהויבן  האסט דו  אז  דאך זעה "איך געפרעגט , איהם און בחור , מיט 'ן באגעגנט  טאקע  זיך האט  ַַַַָָָָמומחה 

געענטפערט: בחור דער האט טאטן?"... דיין מיט רעדן נישט  ווילסטו פארוואס  נו, וועגן, ַַָָדיינע

האבן  חברים מיינע  וואס  שאדנס די פאר דאלאר  טויזנטער צענדליגער טאטן מיין שולדיג דאך בין איך -ַַַָָָָָ

איהם האב איך וואס ממילא, באצאלן. צו געלט  נעמען צו וואו פון נישט האב איך און הויז, זיין אין ַַָָָָָאנגעמאכט 

האבן  וויל  טאטע  מיין וואס  דאס נישט  האב איך אז  פאראויס  ווייס  איך ווען איהם, מיט  רעדן און ענטפערן ַַָָָָָצו 

מיר ... פון

בחור: דעם  צו געזאגט  "מומחה " דער ָָהאט

קול ... דיין הערן און ïנים דיין זעהן נאר דאך וויל  ער  געלט ? דיין האבן דען דארף טאטע  דיין איינער! נאר -ַַַָָָ

דאלארן! דיינע ווי טייערער  און וויכטיגער פיל  פיל  איהם  איז ַָָדאס

היה  שלא מעשה א טאקע איז  מעשה יהיה )די ולא העלפן זאל אויבערשטער  פאר(דער  איז  דערפון לימוד  דער אבער ,ַ

דעם קעגן געזינדיגט פיל  אזוי  דאך האב איך  זיך, ביי מענטש  דער טראכט מאל  סאך א נוגע: שטארק  אלע ַַַַָָָאונז

קען  אזוי ווי נו "צאלונגען". סאך  א מיר פון פארלאנגט  אויבערשטער, דער ער, און הימל , אין באשעפער ַַַַַַָגרויסן

האבן  זאל  תורה מיין אז אדער  תפילות, מיינע  אננעמען זאל  ער  איך וויל אזוי  ווי איהם? פאר  ïנים  דאס  ווייזן ַַַָָָָָָאיך

מקיים וועל  איך וואס  מצוות און תורה  גאנצע  מיין אויס . זעה  איך ווי אויס זעה איך אויב  הימל , אין חשיבות ַַָא

אויבערשטער דער  טעות. גרויסן א האט ער אז  אבער , איז  אמת דער תועלת. שום קיין נישט  חלילה  האבן ַַָָָזיין,

ווענדן  זיך  זאלן מיר  אז  ïשוט אויבערשטער דער  וויל  מער  מאל  100 נאר צאלונגען, קיין איהם  פון נישט  ַַַָָָָפארלאנגט 

תפילה . און תורה  מיט איהם  פאר ïנים  אונזער ווייזן און איהם, ַצו



בא - קוואל פרשה דער áé

,"ììåò" ïåô æéà "éúììòúä" ."íéøöîá éúììòúä øùà
ïééì÷" êéæ èàä ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã ,ãðé÷ ïééì÷ à©¨

ïéàù åæë úåðè÷ì" ïòâðàâòâtàøà æéà ïåà "èëàîòâ©©¨©

ïéé÷ èùéðøàâ èàä ñàåå ,úåðè÷ àæà åö ¯ "êøòå øåòéù©©¨¨¨

,ïâòåå èøòééà øàô ¯ "íëéëøöì" .âðåöàùtà ïåà øåòéù¨©©

.íéøöî ïéà úåìâ ïøòèéá íòðåô ïãéà éã ïæééìåöñéåà éãë

øòãòééã óéåà èøétùòâ ïéåù èàä ,æðåà ïåô øòðééà¨

øòëìòåå ,òøä øöé ïåô íééåúét éã èéåä òðòâééà
"ïñéåèùøàô" äìéìç æéà øò æà ùèðòî íòã ïãòøðééà ìéåå©©

íäéà "èæééååàá" øò ïåà ,øòôòùàá ïåô äöéçî éã ïåô©©

èøéáåøt ìàî êàñ à ïéåù èàä øò ñàåå ,íòã èéî¨¨©©¨

íäéà èìòèù øòëìòåå ,òøä øöé ïééæ óéåà ï÷øàèù êéæ©

ïòâðåìòâ èùéð íäéà æéà ñò ïåà ,úåðåéñð òøòååù øòèðåà
ïãòøðééà øò èøéáåøt êéåà .øöé ï'ôéåà ï÷øàèù åö êéæ©

ñàåå ,ïöøàä ïéà êéæ ééá ïèëàøè ìàæ øò ,ùèðòî íòã¨©©¨

èöòé êéæ ìòåå êéà áéåà åìéôà ,ïôîò÷ åö êéà áàä¨
óåñ íåö êàã êéà ìòåå ,òøä øöé ï'ôéåà ï÷øàèù©¨

.ì"çø õòð ïééæ ïéà ïìàôðééøà øòãéåå äìéìç©©

,úîàáøòã ìééåå ,ïåéîã øòùìàô à øòáà ñàã æéà¨¨©©

èñìàæ éã æà èøàåå ïåà èöéæ øòèùøòáéåà©©

øòèùøòáéåà øòã ,øòî êàð ïåà ,íäéà åö ïøò÷îåà êéæ¨

éã ïòåå ìàî ñòãòé çåø úçð ïâéãìàååòâ à èàä¨©©¨

øéã èîå÷ ñò ãìàáéåå ,òøä øöé ï'ôéåà êéæ èñ÷øàèù©©

øòååù øòééæ ïàיב. ¨

לחבירו אדם  בין  ענינים אין זהירות  - הוציאנו  יד  בחוזק

ïéàøéî ïòðòééì äùøt øòâéèðééä øòã(æ ,àé)ìëìå"
øòã èâàæ ."åðåùì áìë õøçé àì ìàøùé éðá¨

ìéåå äøåú éã ,÷åñt ïéà æîø à ò"éæ øòðéæåø øòâéìééä©

èéî ïãòø èùéð ìàæ ùèðòî øòã æà ,ïòðøòì àã æðåà¨©¨

ìàæ øò øàð ,ïùèðòî òøòãðà åö êàøtù òôøàù à©©©©¨¨

äðòî" ,êàøtù òñéæ ïåà òøàì÷ à èéî ïãòø âéãðòèù©¨©

"äîéç áéùé êø(à ,åè éìùî):÷åñt øòã èâàæ ñàã .¨¨

òî øòã ¯ "õøçé àì"ïåà óøàù" ïééæ èùéð ìàæ ùèð¨©

"âéöétù("íéöéøç" ïåùì ïåô æéà ,"õøçé")éåæà ¯ "áì¯ë" øàð ,¨©

ùèðòî íòðåô âðåö éã ïééæ êéåà ìàæ éåæà ,õøàä ñàã éåå¨©©¨

("ìëìå" ä"ã ,åðéúùøô ,"íéøôà äðçî ìâã" ïéà æéà êéìðò).

÷"äøäèùèééè ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòáéèå÷éì")

("í"éøäêùåç úëî ééá ÷åñt íòã(âë ,é)àì"
éã æà ,"åéúçúî ùéà åî÷ àìå ,åéçà úà ùéà åàø©

ùéà åàø àì" ïòåå ñèìàîòã æéà ùéðøòèöðéô òèñòøâ¨

ïà ,øòãåøá ïééæ "èùéð èäòæ" ãéà ïééà ,"åéçà úà©

,èôàùáéì èéî íäéà èéî ñèåâ ïäåè åö ,ãéà ïøòãðà©©

ïåà .å"ç äøö à ïåô èééö ïéà ïôìòä åö íäéà øòãà̈©

êéåà ïøéìøàô ééæ ,"åéúçúî ùéà åî÷ àìå" :øòî êàð¨©

.å"ç äîå÷ú òðòâééà éã ïééìà êéæ øàô©©

ïåàøåà äéä ìàøùé éðá ìëìå" :ñéåà èøéô ÷åñt øòã
ñèåâ ïäåè óøàã ãéà øòãòé ìééåå ,"íúåáùåîá©

ïèééååö à èéîיגèôàùáéì ïæééååàåöñéåøà ïøòîøàô ïåà , ©©©©

øáç ïééæ åö(ä"ô ,äðåáúä øòù ,"íééç õôç" äòæ)è÷ðåt ïåà .
ïòðéôòâ âéãðòèù ùèðòî øòã èòåå ,ïééìà êéæ óéåà éåå©

ïøòôèðòøàô åö ,äøùé äöéìî à ïåà úåëæ ãåîéì à©©©

óéåà øò éåå ÷éãö àæà êàð àã èùéð æéà ñò ñàååøàô©¨¨¨©©

éã ïøòôèðòøàô øò ìàæ éåæà ...èìòåå øòöðàâ øòã©©¨©

úáäàå" èâàæ ÷åñt øòã éåå ,øáç ïééæ ïåô úåðåøñç¨

ùîî "êåîë" ¯ "êåîë êòøìיד.

המצוות"יב . "ספר אין ז "ל , סמ "ג פונעם ווערטער די פון חיזוק גרויס  שע ïן מ 'קען הבורא)אגב, עבודת הלכות ג', (מ "ע

מצוות  פון  עיקר  דער און צדיק ! דעם פון ווי  רשע , פונעם תפילין-לייגן אינעם מער גליסט  אויבערשטער דער ַאז 

מער זיך נויטיגן זיי וועג . גוטן אויפ'ן גיין צו אויסצוגראדן זיי און רשעים , די פאר  זכרון א זיין  צו דאך איז  ַַָָתפילין

טעג. זייערע אלע  שמים יראת מיט אויפגעוואקסן זענען וואס מענטשן  די פון חיזוק און "זכר" א ַַַָאין 

ווארט דאס שטייט  ïרשיות די פון איינע יעדן אין און ïרשיות, 4 האט  תפילין ווייל  דערצו, ראיה א ברענגט  ַָָָער

געשריבן  און געווען משנה האט ïסוק דער וואס  ïרשה, איין אויסער ט )"לטוטפות", יג , צו(שמות אונז "ולזכרון", ָָ

האבן דארפן וואס  מענטשן די  פאר איז  תפילין פון חיוב  עיקר דער  אז  "זכר".לערנען, מער ַַַָָ

ïסוקיג. דעם  כד)אויף ג, טובך ".(דברים מדת זו - גדלך "את רש "י זאגט גדלך ", את עבדך את להראת החילות ָ"אתה

זיין  לויט  זיך מעסט מענטש , א פון "גדלות" דאס אז לערנען, אונז וויל  ז"ל  רש"י אז  הרמז", "בעלי די ַַַָָזאגן

צווייטן... א צו איז ער גוט ווי לויט  - טובך" ַ"מדת

זי"ע יד . לעלוב'ער דוד'ל  רבי שבט )הרה "ק  ז' דהילולא, מ'קען (יומא אזוי ווי עצה אן געבן נישט קען  איך געזאגט : האט  ,ַַָָ

ווען  ישראל ". "אהבת דורך - שמים " "אהבת פאר  עצה אן געבן אייך קען איך אבער  שמים, יראת זיין ַַָקונה
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צו ליב דעם , דורך ער קומט איד, צווייטן א האבן צו ליב ישראל, אהבת פון מדה די אויף ארבעט מענטש  ַַָדער

אויבערשטען. דעם ָהאבן

ער אז  ווייט, אזוי אויף  זי"ע , לעלוב'ער דוד'ל  רבי הרה"ק  ביי  ישראל  אהבת פון מדה די באקאנט טאקע  איז ַַַַַעס

ס 'איז און הייליג, איז  איד  יעדער זאגן, פלעגט ער איד. אנדערן אן אויף שלעכטס  קיין זעהן געקענט נישט ַַָָהאט

נאר דאס  איז  כשורה, שלא זיך פירט ער  אז  אמאל  מ 'זעהט וואס דאס און שלעכטס , קיין איהם  ביי שייך ַַָָָָָנישט

איהם ... אין זיך געפינט וואס "גוי", פון חלק  דעם  ָצוליב 

זיין  צו ליזענסק  קיין געפארן איז לעלוב 'ער דוד'ל  רבי הרה "ק ווען ïסח , טוב יום  פאר אמאל  אז  ַַַָָמ 'דערציילט ,

פאר'ן  מתנה  א אלס  שענקען צו בעכער , שיינעם  א מיטגעברענגט  ער האט זי"ע, אלימלך ר' רבי דער רבי'ן, ַַַַָהייליגן

זיך  ער האט  גיין. צו  וואו  געוואוסט נישט  און פארבלאנדזשעט ער האט  וואלד, אין פארנדיג אלימלך. ר' ַַָָָָרבי'ן

מינוט עטליכע  קלעם . זיין פון ארויסנעמען  איהם זאל ער שליש, בדמעות באשעפער  פאר 'ן וויינען  ַַַַָאוועקגעשטעלט

וואלד  פון ארויסצוקומען אזוי  ווי וועג דעם געוויזן איהם האט  וועלכער זקן א באגעגענט  דוד'ל  רבי האט ַַַַַָָש ïעטער,

ס 'איז וואס  זאכן צוויי דוד'לען, רבי צו געזאגט איד אלטער דער האט  געזעגנט , זיך האבן זיי  ווען ליזענסק. ַַָָָָקיין

געדענקען: צו  שטענדיג מענטש א פאר ַַכדאי

שטעקט "בליטה " א האט איינע און אנדערן, צום  איינע ברעטער צוויי באהעפטן מ 'וויל  ווען פונעםא. ארויס ַַַַָ

איינער באהעפטן זיך  ברעטער צוויי די קענען אזוי און ברעט, צווייטן אין "לאך" א מאכן  צו עצה, די איז  ַַַַָברעט ,

מיט באהעפטן זיך וויל  ער אויב אז מענטש , יעדן פאר רמז א איז דאס ברעט. איין ווי אזוי זיין צו אנדערן, ַַַַַַָמיט'ן 

הייסט, דאס זיך... אין - לאך א - "שקיעה" א מאכן זאל  ער עצה , די איז אחדות, און ליבשאפט מיט אידן ַַַַַָָָאנדערע 

באחדות. זיין קענען זיי וועלן אזוי און יענעם, פאר זיך  פון זיין מוותר זאל ַַָער

סאך  א מען געפינט דאן און אליין, זיך אין אריינקוקן ענדערש  מען זאל  יענעם, ביי עוולות זוכן צו אנשטאט  ַַַַַָב.

אויגן. דיינע אין צדיק  א זיין שוין חבר דיין וועט  דאן זיין . צו  מתקן אליין וואס ַַַַָזאכן

פארשטאנען, האט  דוד'ל  רבי געווארן. נעלם איד  אלטער דער איז לעבן, אין כללים  צוויי די זאגן  ענדיגן ַַַָָָנאכ 'ן

לטוב . זכור הנביא אליהו ווי אנדערער קיין נישט געווען איז  דאס  ַַָאז 

עס האט  און טוב, יום  אויף מצות אנגעגרייט געהאט שוין זיך האט דוד'ל  רבי הרה"ק  ווען ïסח, פאר  ַַַָָָָאמאל 

נישט צייט  לאנגע א שוין האט ער אז באקלאגט זיך און איד  א געקומען  איז ארט , אïגעהיטענעם  אן אין ַַַַַַַָָָָגעהאלטן 

פון  געמאכט און באהאלטן, האט  ער וואס מצות די גענומען דוד 'ל רבי האט  שïייז. אביסל מויל  אין ַַַַַָָָאריינגענומען

רעביצין  די איז אינצווישן דערמיט . הארץ  דאס  דערקוויקט זיך האט  וועלכער ארימאן, דעם  פאר "מטעמים" ַַַָָָדעם

איר געפרעגט  האט זי און געארט , זייער איר עס  האט ïאסירט, האט  דא וואס געזעהן און גאס, פון  ַַַַָָָָָאריינגעקומען

געארבעט שווער אזוי האסט  דו  וואס  שמורות, מצות דיינע אוועקגעגעבן האסטו "פארוואס דוד'לען: רבי מאן, ַַַַַָָָָגרויסן

געענטפערט: איר דוד'ל , רבי מאן, הייליגער איר האט שמירה?". ס ïעציעלע  א אונטער האלטן און אïצובאקן ַַַַָָעס

ïסוק פון ארויס עס לערנען מיר  שמורה -מצה? עסן מ 'דארף אז  ארויס מען לערנט  תורה  דער אין וואו פון -ַַַַ

יז) יב, המצות"(ïרשתינו, את לח :)"ושמרתם ארויס(ïסחים אויך מען לערנט  ïסוק זעלבן פון נו , בא). פ' "מצוה(מכילתא, אז  ַַ

דאס מאכן, "זויער" נישט  עס  זאלסטו  האנט , אין אונטער דיר קומט וואס מצוה א תחמיצנה ", אל לידך ַַַָָָהבאה

האב איך און  חז "ל , די פון דרשה  די געווען מקיים דעריבער  איך האב  ומיד. תיכף  זיין מקיים  עס זאלסט דו ָָָהייסט ,

ארימאן... פאר'ן  מצות די אוועקגעגעבן האב איך נאר צדקה , פון מצוה די געמאכט " "זויער ַַַַָָָנישט 

איז וואס אלעס אוועקגעבן יענעם  מ 'זאל  צווייטן. א פאר חסד גמילות און  מדות, פון עבודה  די איז דאס  ַַַַָָָָאט 

אונז ... פאר ַָ"אïגעהיטן"
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ïåà òðòãìàâ òøòééæ ïãéà éã øàô ïâøàá÷òååà ïìòåå©¨©¨

.íéìë òðøòáìéæ

øòãïééæ äëåæ ïìàæ øéî ,ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà¨¨

èéåì øòðééà øòãòé ¯ "íéøöî" ïåô ïééâåöñéåøà©
úåéîùâá ééñ ,äðéçá ïééæטוåö ïáéåäøòã ,úåéðçåøá ééñ ,

ìàåâ ïåéöì àáå ,âòè òâéæàã éã ïéà äìòî äìòî ïøòåå¨

.ïîà ,åðéîéá äøäîá

ט'הרם .טו. ב'רכם ש 'מרם תיבות ראשי שב"ט שבט, חודש היינטיגן פון נאמען אין רמז  א זאגן רשומות" "דורשי ַָָדי

זי"ע חיים" "דברי בעל  הרה "ק  רב, צאנזער דער און  ט'ובות, ב 'שורות ש'נתבשר  תיבות ראשי שב"ט  איז ַאויך

ïסוק  אויפ'ן מליצה  א געזאגט לז)האט קה , וואס(תהלים "שבט", חודש אויף מרמז  איז  שבטי"ו כושל", בשבטיו  "ואין ַָָָ

אמן. ח "ו, מכשול  א ïאסירן נישט זאל עס  אז  מסוגל  איז זמן ַַַָדער 




