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אמונה פון  פרשה  די - בשלח  פרשת 

úùøôäðåîà ïåô äùøt à æéà çìùáאéã ,èùøòåö .
èâàæ ÷åñt øòã åàåå ,óåñ íé úòéø÷ ïåô äùòî¨

úåãò(àì ,ãé)èáééìâòâ ïáàä ïãéà éã ,"'äá åðéîàéå"¨

øòâðéô ï'èéî ïæéååòâ ïáàä ééæ ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïéà¨

úùøt èîå÷ êàðøòã ."åäåðàå éì¯à äæ" èâàæòâ ïåà¨¨

ïî è÷éùòâtàøà èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå ,ïîä¨¨©¨

èâàæòâ èàä øò ïåà ,ìîéä ïåô(ã ,æè)øéèîî éððä" ¨¨

"íéîùä ïî íçì íëìבïäòæòâ ïãéà òìà ïáàä ïàã .©¨©

,ï'úåëøèöä òðééæ òìà ïåà ùèðòî ïåô äñðøô éã æà©©

éã ïéà èùéð ,èðàä øòã ïéà ïòèùøòáéåà íééá ïòðòæ©

å øùá à ïåô èðòä.íã ©

,øòèééååïâòåå øéî ïòðøòì ,äùøt øòã ïåô óåñ íééá
èëåæòâ èàä øòëìòåå ,÷ìîò èéî äîçìî éã¨

äðåîà éã ïéà "èéé÷èìà÷" à ïåà úå÷ôñ ïôøàåååöðééøà©©©©

÷åñt øòã èâàæ èøàã .øòãðé÷ òùéãéà ïåô(àé ,æé) ¨¨

àøîâ éã ïåà ,"ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå"
(.èë ä"ø)äîçìî úåùåò ,äùî ìù åéãé éëå" :èâòøô

,äùî ïåô èðòä éã ïòã ïòäåè ,"äîçìî úåøáåù åà
èøòôèðò ?äîçìî éã ïøéìøàô øòãà ïòðéååòâ ïëàî©
ïéìëúñî ìàøùé åéäù ïîæ ìë ,êì øîåì ,àìà" :àøîâ éã
,íéîùáù íäéáàì íáì úà ïéãáòùîå ,äìòî éôìë
ïáéåäòâôéåà ïáàä ïãéà éã éåå âðàì éåæà ¯ "íéøáâúî åéä©©¨

òøòééæ èâéðòèøòèðåà ïáàä ïåà ìîéä íåö ïâéåà òøòééæ¨

'ס'קומטא. אז  זי "ע, יוסף  יעקב רבי הרה"ק  רבי'ן, סקווערער  צום געזאגט יונגערמאן א האט בשלח, פרשת ַַַַָָָאמאל 

שטייט וואס  אלעס ווייל אמונה "... פון שבת "א געזאגט : איהם רבי סקווערער דער  האט  ïרנסה '... פון שבת ַַַָָָא

איין  ארום זיך דרייט  אלעס  - עמלק מיט  מלחמה די המן, פרשת סוף , ים קריעת פון מעשה  די סדרה, דער ַַאין

שטארקן  צו בכח  איז  ער איהם . צו געהערט  אלעס  און אלעס, פירט  ער אז אויבערשטען, דעם  אין  אמונה ïַַַַונקט:

מענטש . דעם  מאכן גרויס  ַאון

זיין  פאר אנגעגרייט  איז  וואס  דעם  אין אנרירן נישט  קען מענטש  דער אז גלייבן, צו איז  אמונה די פון כלל  ַַָָָאין

פאראויס . אין הימל  אין געווארן אויסגערופן נישט  איז עס אויב באקומען  גארנישט  וועט  מענטש  דער  און ַָָָחבר,

115 האט  עס אז סדרה , דער  פון סוף  ביים  אנגעצייכנט  האבן המסורה " "בעלי די וואס  דעם  פון מיר  זעהען ַַָָָָאזוי

115 צאל  די אויך באטרעפן ווערטער צוויי די וואס - אמונה " "יד דערויף: סימן א גיבן זיי און ï(101סוקים, און  ,14). ַַָָ

אין  אמונה צו צוקומען מ'זאל  אז איז דערציילט , בשלח סדרה  די וועלכע  וועגן נסים אלע  פון תכלית דער  ַַָווייל 

ַבאשעפער .

צוב. גלייך איז פרנסה  פון שפע  די אז  השמים ", מן לחם לכם  ממטיר  "הנני ïסוק אויפ 'ן רמז  א זאגן ספרים  ַַָדי

נישט וועלט  דער אויף  באשעפעניש  שום קיין קען  רעגן , ווי אזוי ïונקט  הימל . פון ïארא קומט  וואס ַַַָָרעגן

שטראם שטארקן דעם  אïשוואכן נישט קען  קיינער  פארקערט, אזוי און רעגן, פונעם  שטראם  דעם מאכן ַַַַַַָָָשטארקער

אלע מענטש . פון ïרנסה  די  מיט איז  אזוי הימל , פון באשטימט ווערט עס ווי לויט קומט אלעס  נאר  רעגן , ַַַַָפונעם

מאכן  קלענער נישט  קען  קיינער פארקערט, אויך אזוי און ïרנסה , זיין פארגרעסערן העלפן נישט וועלן ַַַַהשתדלות'ן

געווארן  באשטימט  ס'איז  ווי  לויט איז  אלעס  נאר חבר, זיין פון ïרנסה הימל .די פון איהם  פאר  ַַַָָ

חז"ל  די פון ווערטער די אויף  ספרים די זאגן ח :)אזוי תענית גיט(עי' וואס  דער  מזוני", יהיב חיי  דיהיב "מאן ַָָ

מ'לעבט אז  איינער יעדער פארשטייט  מענטש, א פון לעבן דאס ווי ïונקט  אז  ספרים , די זאגן  פרנסה. גיט ַַַַָָלעבן,

דער אפילו און מער, אדער ווייניגער  מינוט  א נישט  - הימל  פון געווארן באשטימט  ס'איז  וויפיל  פיל אזוי ַַַַָָָנאר

איין  אפילו אדער טאג , איין אפילו יארן באשטימטע  זיינע צו  צוגעבן נישט  קען קעניג רייכסטער און ַַַָָָמעכטיגסטער

פאר געווארן באשטימט  ס 'איז וואס  דאס  פארענדערן נישט  וועלט דער אויף מענטש שום קיין קען אזוי ַַַַָָָשעה ,

וואס דעם אויף  ïרוטה  איין אפילו  צוצולייגן ïעולה שום  קיין נישט העלפט  עס ïרנסה . פון ענין דעם  אין  איהם

נישט קען באשעפעניש קיין וועלט . דער  אויף זאך יעדע ביי איז  אזוי און  איהם . פאר געווארן באשטימט  ַַַַַָאיז 

וועט גזירה די  מאכן צו בטל השתלדות גאנצע זיין מיט און באשעפער, פון רצון דעם פון משהו א אפילו ַַַַַענדערן

זיין. מצליח  נישט ער 
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ïòåå .è÷øàèùòâ êéæ ééæ ïáàä ,øòôòùàá íåö øòöøòä©¨©

ïåà ,õøàä ïéà úå÷ôñ èàäòâ øòáà ïáàä ééæ¨¨©©

èðéôòâ åö ,"ïéà íà ,åðáø÷á 'ä ùéä" èøòì÷òâðééøà©
æéà ,èùéð øòãà ,æðåà ïùéååö øòèùøòáéåà øòã êéæ¨

"÷ìîò àåáéå" :ééæ èéî ïèìàä äîçìî ïòîå÷òâ ÷ìîò©

(ç íù).

éåæà"êéùìà" øòã èùèééè(ä ,ãé ,åðéúùøô)÷åñt íòã ©

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà(æé ,ãé),áéø÷ä äòøôå"
,íäéøçà òñåð íéøöî äðäå ,íäéðéò úà ìàøùé éðá åàùéå
èàä äòøt ."'ä ìà ìàøùé éðá å÷òöéå ,ãàî åàøééå¨

òøòééæ ïáéåäòâôéåà ïáàä ïãéà éã ïåà ,èøòèðòðøòã êéæ¨

ééæ ïåà ,êàð ééæ ïâàé íééøöî éã éåå ïäòæòâ ïåà ïâéåà¨¨

íòã åö ïâéøùòâ ïáàä ïåà ,èàäòâ àøåî øòééæ ïáàä¨©¨

.ïòèùøòáéåà

èâàæøòã ,ùåã÷ä "êéùìà" øòã íòã óéåà ¨

òðëð ïééæ ïìàæ ïãéà æà øàð ìéåå øòèùøòáéåà¨©¨

ïòîå÷ðà âéáééà ïôøàã ééæ æà ïòðò÷øòðà ïåà íäéà øàô©©©¨

ïñòâøàô ïãéà éã áéåà øòáà .íéãñç òñéåøâ òðééæ åö¨©

äðäå" ãìàá èøéñàt ,èåðéî à óéåà åìéôà ïåôøòã©©©©

.êàð ééæ ïâàé íééøöî éã ¯ "íäéøçà òñåð íéøöî¨¨

ïâòååíéàöåé ìàøùé éðáå" ïòååòâ æéà ñò ïòåå ,íòã
úåîøá" :èùèééè íåâøú øòã ñàåå ,"äîø ãéá¨

ééæ ,èñééä ñàã ,èñééâ íòðòáéåäòâôéåà ïà èéî ,"àçåø©¨

èãòøòâðééà êéæ ïáàä ééæ ïåà êéæ èéî ÷øàèù ïòååòâ ïòðòæ¨

è÷éùòâ äòøt æéà ,ïäåè ïééìà ñòtò ïòðò÷ ééæ æà©©

ïøòåå ïìàæ ééæ éãë ,ïâàéåöëàð ééæ ìîéä ïåô ïøàååòâ¨¨¨¨

ïééìà èùéð ïòðòæ ééæ æà ïòðò÷øòðà ïåà âéðòèøòèðåà©©

ïæåî ééæ øàð ,èðòä ñ'äòøt ïåô ïòååòèàø êéæ åö çåëá©¨

.àåä êåøá ïòèùøòáéåà íòã ïåô óìéä éã åö ïòîå÷ðà̈
ìàøùé éðá å÷òæéå" ,èðò÷øòðà ñàã ïáàä ééæ øàð éåå¨¨

ïôìòä ïòîå÷òâ ãìàá ééæ øòèùøòáéåà øòã æéà ,"'ä ìà©

ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷ êàð æéà'ñ ñàåå ïôåà ïà óéåà©¨

íòã ïñéøòö èàä øò ïåà ,òáè éã ïåô øòëòä ,ñðéåæà©¨

ìàøùé éðáå" ,ùéðò÷éøè éã ïéà èøéôòâøòáéøà ééæ ïåà íé©

."íéä êåúá äùáéá åëìä

àïà èìòåå øòã óéåà ïáòì ïáòì èùéð ïò÷ ãéà ©¨

ïâàæ ì"æç éåå .äðåîà(:àö ïéøãäðñ)ïéà ÷åñt ï'ôéåà
äøãñ øòâéèðééä øòã(à ,åè)ñèìàîòã ¯ "øéùé æà"¨

,ãéúò ïåùì à àã èâàæ ÷åñt øòã ,ïòâðéæ äùî èòåå¨¨©

ïî íéúîä úééçúì ïàëî" ì"æç ïâàæ .ïòâðéæ èòåå øò¨

"äøåúäגò'ùåøéôá à äøåú øòã ïéà ïòî èäòæ àã ïåô ,¨©

àåáì ãéúòì ïøòåå âéãòáòì ïìòåå íéúî éã æà äéàø©

æà ,ïòðøòì åö æðåà ,ãéúò ïåùì à ÷åñt øòã èâàæ øàôøòã ïåà)©¨©©

ïòîàæåö äøéù ïòâðéæ äùî èòåå ,íéúîä úééçú êàð ,àåáì ãéúòì¨©

(íéñð òðééæ øàô ïòèùøòáéåà íòã ïáéåì ïåà ,ïãéà éã èéî. ©

èâàæò"éæ øò'øéîæà÷ ò'ìà÷æçé éáø ÷"äøäèâðòøáòâ) ¨¨

("äøåú ìù äðééòî" øôñ ïéààã ñàååøàô íòè à ,©©¨¨

ãéúòì íéúîä úééçú ïåô ïéðò øòã èðàîøòã èøòåå
äëåæ ïãéà éã ïáàä ,óåñ íé úòéø÷ ééá ìééåå .àåáì¨

èâàæòâ ïáàä ééæ æéá ,úé÷åìà úåìâúä àæà åö ïòååòâ©©¨¨

øòâðéô ï'èéî ïæéååòâ ùîî èàä ãéà øòãòé ¯ "éì¯à äæ"¨

èñðéã à æà ïâàæ ì"æç éã ïåà ,äðéëù òâéìééä éã óéåà¨©©

èàä éæåá ïá ìà÷æçé ñàåå íé ï'ôéåà ïäòæ èðò÷òâ èàä¨¨¨

éã ééá æà ,ñéåà èîå÷ .äàåáð ïééæ ïéà ïäòæòâ èùéð©

ïåô ïéðò øòã êééù ïòååòâ èùéð ñèìàîòã æéà ïãéà¨

åö æéà äðåîà ïåô úåäî øòöðàâ øòã ìééåå ,äðåîà©

à .ïâéåà éã èéî èùéð èäòæ'î ñàåå êàæ à ïéà ïáééìâ©©¨©

óøàã ,ùèðòî íòðåô ïâéåà éã øàô èééèù ñàåå êàæ©¨©©

.ùåçá êàã ñò èäòæ øò ìééåå ,ïéøòã ïáééìâ èùéð øò¨

éã ïéà ïèìàäðà èôøàãòâ êéæ ïãéà éã ïáàä øòáéøòã¨©¨©

ééæ ïáàä ñàã ìééåå ,"íéúîä úééçú" ïéà äðåîà¨¨

øàð ïåà ,ïâéåà òøòééæ èéî ïäòæòâ èùéð êàð ñèìàîòã¨¨

ïåô ïéðò íòã ïééæ åö íéé÷î ïòååòâ êééù æéà ,íòã ééá
.äðåîà

ñàãñàã ¯ "'ä úà íòä àøéå" :÷åñt øòã èâàæ ¨¨¨

ïòèùøòáéåà íòðåô ãåáë íòã ïäòæòâ èàä ÷ìàô¨¨

éåå ,éåæà áéåà ,ïòååòâ ùùåç ééæ ïáàä àìéîî ,ìåëéáë¨©

äùîáå 'äá åðéîàéå" ïééæ íéé÷î ïòðò÷ øéî ïìòåå éåæà©
øòèùøòáéåà øòã èàä ¯ "øéùé æà" øòáéøòã ,"åãáò¨

ééæ éãë ,íéúîä úééçú ïåô ãåñ íòã è÷òìtèðà ééæ©

.äðåîà òðééø éã ïéà ïèìàäðà ïòðò÷ êéæ ïìàæ¨¨©

דערג. אז  התורה", מן  המתים  לתחיית "מכאן מדרש דעם אויף געזאגט האט  זצ"ל  חיים " "אמרי בעל  ַָָהרה"ק 

שירה . שבת אין המתים  תחיית האבן קען ח"ו  ברוחניות "מת" ָגרעסטער
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øòãèòåå ùèðòî øòã æà àøåî øòáà èàä òøä øöé
øòáéøòã ïåà ,äðåîà ïéà äâéøãî à åö ïòîå÷åö
ïäòæ èùéð ìàæ øò æà ,ùèðòî íòã ïòìîåèåö øò èåè©¨

éã ïâéåà òðééæ èéîøòã ñàåå íéñéð ïåà øòãðåàåå¨

ùèðòî ïèéî èåè øòèùøòáéåàדíðåá 'ø éáø øòã éåå ,
èâàæ àçñéùô ïåô ò"éæ(åðéúùøô ,"äçîù ìå÷")÷åñt ï'ôéåà ¨

(äë ,ãé)íçìð 'ä éë ìàøùé éðôî äñåðà íéøöî øîàéå"
ïìòåå øéî ,èâàæòâ ïáàä íééøöî éã ,"íéøöîá íäì¨¨

èàä øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,ïãéà éã øàô ïôéåìèðà©©¨

ïòî óøàã .íéøöî ïéà ééæ øàô ïèìàäòâ äîçìî©©©

ò÷àè íééøöî òùéøàð éã ïáàä éåæà éåå ,ïééèùøàô©©¨©©

ïáàä ééæ ?ïãéà éã ïâàéåöëàð èàäòâ àøåî úîàá èùéð©¨¨¨

,èéåä òðòâééà éã óéåà èøéôùòâ ïåà ïäòæòâ ïééìà êàã¨©

øòã éåå ïäòæòâ êéåà ïáàä ééæ ïåà ,úåëî 10 éã¨

øàô òáè éã ïåô úåëøòî éã ñéåà èééøã øòèùøòáéåà©

?ïãéà éã

èâàæøäåæ ïéà èééèù ñò ìééåå ,íðåá 'ø éáø øòã ¨

ùåã÷ä(:åî ,çìùá)ïáàä íééøöî éã æà¨

æà ùæà ,÷øàèù éåæà õøàä øòééæ èòååòèøàäøàô©©©

ïåà ,ïèéìòâ ïáàä ééæ ñàåå úåëî òøòååù éã õàøè¨¨¨

øòáà ,ïáøàèùòâñéåà ïòðòæ øòãðéø ïåà óàù òøòééæ¨¨¨

øàð æéà ñò æà èâàæòâ íééøöî éã ïáàä íòìà óéåà©¨¨©¨

ïéåù ïòðòæ íééøöî éã ïòåå ,èöòé øòáà ."ìàôåö" à©©¨

ééæ ïáàä ,ïãéà éã èâàéòâëàð ïåà íé íééá ïòðàèùòâ©¨¨¨

øòã æà ñâòåå÷éøåö ïòååòâ äãåî ïåà ïäòæòâðééà©

.ïäåèòâ ñòìà èàä øòèùøòáéåà¨©

ñàãïìòåå øéî ,øòèøòåå òøòééæ ïåô äðååë éã æéà ¨

øòèùøòáéåà øòã ìééåå ïãéà éã øàô ïôéåìèðà©©

ñàã ."íéøöî ïéà" ééæ øàô ïèìàäòâ äîçìî èàä¨©©¨

à èéî èøéñàt ñòìà èàä "íéøöî" ïéà êéåà ,èñééä¨©©©

êøåã èùéð ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô úéèøt äçâùä
.å"ç ìàôåö à©©

ïåôïòååòøàä óøàã ùèðòî øòã èééåå éåå ïòî èäòæ àã¨©¨

íòã ïéà äðåîà éã õøàä ïééæ ïéà ïòìöøàååàåöðééà¨©

èùéð "íéñéð" åìéôà ïìòåå ,äðåîà ïà ìééåå ,ïòèùøòáéåà¨©

ïòèùøòáéåà íåö õøàä íòã ïâééá åö ïôìòäה. ©

פון ד . עלטער אין ע"ה, וויינשטאק ïסח ר ' נאמען מיט'ן איד  א אנטווערפן אין  געווארן נפטר איז תשע "ז , יאר ַַָָָָאין

צווייטע ביטערע  די פון אויסברוך  נאכ 'ן צייט קורצע א ת"ש, יאר אין אז  דערציילט, האט ïסח  ר ' דער  יאר . 100ַַָָָָ

געלעבט ער  האט צייט , שטיק א בית. בני  די מיט  צוזאמען אנטלויפן געדארפט ער האט  מלחמה, ַַַַָָוועלט 

ארט איין פון וואלגערנישן יאר  פיר נאך  אייער . און הינער פארקויפט האט  ער  וואס  דעם  דורך ַַַַָָָָָבאהאלטענערהייט,

צוריק יאר 1,000 ארום - האבן עס וואו  פראנקרייך, לעאן, שטאט די אין אנגעקומען ענדליך זיי זענען אנדערן, ַַַָָָָָצום

התוספות. בעלי הייליגע  די געלעבט  -

אריינגעשטעלט איהם  מ 'האט  און רח"ל , קראנקהייט "שחפת" די מיט קראנק  געווארן ïסח ר' איז  לעאן , אין ַַַָָָזייענדיג

וויי  אריינקומען, געטארט  נישט  האט קיינער וואו ש ïיטאל , א דערציילן,אין ïסח  ר ' פלעגט ח"ו. אנשטעקיג איז  עס ל  ַַָָָָ

שוין  ער האט  אט ,ïקא אין מחשבות טרויעריגע  פארשידענע  דורכגעלאפן איהם  זענען  ש ïיטאל , אין  ליגנדיג ַַָָָָָאז 

אזא  מיט  שïיטאל  אין ליגן ווידער  ער דארף דא און הנחלה", ואל  המנוחה "אל  קומען  צו געווען זוכה  ַַַָָקוים 

שמים . דין דעם באהבה זיך אויף  געווען מקבל  אבער האט ער ל "ע . קראנקהייט  ַָָשרעקליכע

אינטערעסירט זיך ער  האט שïיטאל , פונעם אויסגעהיילטער אן ארויסגעקומען  איז ער ווען אז  געווען, איז  סוף  ַַַָָדער

בשעת  אז געווארן, געוואויר ער  איז  דאן ערשט בית. בני זיינע  מיט און עלטערן זיינע  מיט ïאסירט האט עס  ַַַָָָוואס

אידן  אלע דעïארטירט און שטאט, אין אריינגעקומען ימ "ש נאציס  דייטשע  די זענען ש ïיטאל , אין געווען איז ַַַָָָער

געהאט מורא אבער האבן ימ "ש  נאציס  די הי"ד. השם , קידוש  על  אומגעקומען זענען זיי וואו אוישוויץ , ַַָָקיין

ר' איז  אזוי און אנשטעקיג, געווען איז  מחלה די ווייל  געלעגן, איז  ïסח ר' וואו  ש ïיטאל  דעם אין ַַָָאריינצוקומען

טויט ! זיכערן א  פון געווארן געראטעוועט  ïַַָסח

ליגן  דארף ער אז  אליין, צרה די ווי אויסגעזעהן איהם  האט עס וואס דאס  דייקא אז  באגריפן, ער  האט  ַַַַַַָָָָדאן

זיין  געראטעוועט  האט וואס הצלה, זיין  געווען גאר איז  רח "ל, קראנקהייט  "שחפת" ביטערע די מיט ש ïיטאל  ַַָָָָאין

לעבן.

באקאנטה. איז  עס זי"ע , מנחם" "פני בעל  הרה "ק רבי, גערער דער  געזאגט האט תקל"אענדליך  סי' המנהגים, "טעמי (זעה  ַַָָ

צח) וואסאות אïצולייקענען כדי מן, דעם אינדרויסן אויסגעשïרייט  נאכטס צו פרייטאג האבן ואבירם דתן ַַָָָָאז



בשלח - קוואל  פרשה דער  ã

שירה שבת פון שירה  די - השבת ליום שיר  מזמור

úáù"äøéù úáù" ïôåøòâðà èøòåå ,çìùá úùøôו. ¨

ñò÷"äøä æà ,"íéôåö íéúîø" øôñ ïéà èâðòøáòâ èøòåå©

÷"äøä èâòøôòâ èàä ò"éæ øò÷øàåå ì'÷çöé éáø¨¨

úáù øòã èøòåå ñàååøàô ,ò"éæ í"éøä éùåãéç ìòá©¨

"äøéù úáù" ïôåøòâòâðàזéã ïéà éåæà ïôåøòâ ïéåù èøòåå ñò) ¨©

(íé÷ñåtúáù" ïôåøòâðà èùéð èøòåå ,àá úùøt úáù ïåà ,¨

úùøt úáù êéåà ïåà ,"íéøöî úàéöé úáù" øòãà ,"çñt¨

?"äøåúä úìá÷ úáù" ïôåøòâðà èùéð èøòåå ,åøúé¨

האבן  און פייגלעך געקומען זענען עס  און מן, אראïקומען נישט וועט שבת אז  געזאגט  האט  ע "ה רבינו ַַָָָמשה

דאך  זאגט  גמרא די פארשטיין, מען דארף מן . דעם  עו .)אויפגעגעסן פאר(יומא אראïגעקומען איז  וואס מן דער אז ַַַַַָָָָ

זעכצי  הויך געווען איז הימל , פון אידן אזוי די געהאט  נישט  זיכער  אבירם און דתן דאך  האבן אזוי , אויב איילן. ַַַָָג

אזוי  ווי שווער, איז  ממילא מן. אביסל  נאר געלייגט  האבן זיי  אז זיין , מוז מחנה. די ארום אויסצושïרייטן מן ַַַַָָפיל 

זעהען  דא פון דען, וואס נאר  שבת? אראפגעקומען איז מן  דער  אז  מיינען וועט  פאלק  דאס אז  געטראכט זיי ַַַַָָָָָָָהאבן

"תירוץ "... שוואכער א אפילו גענוג איז  אמונה, די אïצוקילן כדי אז  ַַַַָמיר,

מנהגו. דער איז  סק"ז)עס  במג"א עיי"ש  שכ"ד, סימן מ'קען (או"ח שירה. שבת אין עופות די פאר מזונות ווארפן מ'טוט  ַַאז 

זאגט גמרא די ווייל  דעם, אין רמז  א נג :)זאגן א (ברכות צו צוגעגליכן  זענען אידן ליונה", נמשלה ישראל "כנסת ַַָָ

פון  קומט - מזונות די - "מן" גאנצער  דער אז זיין צו מרמז  "פייגל", די פאר מזונות מען  ווארפט  דערפאר ַַַַַטויב.

ïרנסה . געבן אונז  זאל אויבערשטער  דער אז  מעורר  מיר זענען דמיוני", "ïועל  א  מאכן דורך און  אויבערשטען, ַַַָדעם

ישראל " "ישמח  בשלח)דער פ' אברהם"(סוף  "מגן פון קשיא די שכ"ד)פארענטפערט מזונות (סי' געבט מען פארוואס  ַַָ

א  ישראל ", "ישמח  דער  ענטפערט  עופות? די שïייזן צו מחויב  נישט  דאך  זענען מיר עופות, די פאר שירה  ַַָשבת

מיין  פאר  שווער געארבעט האב איך זיך, ביי טראכטן זי קען ממילא הבית, בעל  איר פאר  שווער ארבעט  ַַַַַָבהמה

פליט ער ïרנסה, זיין פאר נישט אבער דאך  ארבעט פויגל א עסן. צו הבית בעל  דער מיר גיט דערפאר  און ַַַַָָעסן,

באקומען  נישט האט ער אז  ער ווייסט ש ïייז , באקומט פויגל  דער אויב ממילא, נעסט. זיין צו  צוריק קומט און ַַַַָארום,

דארף זעלבע דאס דערפאר . געארבעט  נישט דאך האט  ער ווייל  געארבעט , האט  ער וואס  דעם אדאנק שïייז ַַַַַַָָָָָדי

דא  איז עס ווייל  נאר , ארבעט  ער  איהם. גיט אויבערשטער דער ווייל  מזונות באקומט  ער אז  וויסן, מענטש  ַַַָָדער

ווייל נאר  עסט  ער  - בדברו" נהיה  "שהכל  באמת אבער  לחם", תאכל אפיך  "בזיעת פון  גזירה אויבערשטערא דער ַָָ

עסן. צו שïייז געגעבן איהם  ָהאט 

די  אין  אז ישראל , ארץ  קיין רוסלאנד פון ארויפגעקומען איז וואס  איד הבית'ישער בעל  א דערציילט  האט  ַַַַָָעס

בערזע , דיאמאנטן די אין בריליאנטן קעסטל  א מיט  געגאנגען פרימארגן, געוויסן א אין ער איז קאמוניזם, פון ַַַַַַָָתקופה

אינדערפרי. אזייגער אכט  אויף קונים מיט אïגעשמועסט  זיך האט ער  ַַָָוואו

איהם עלטערן, זיינע פון  איינע  נאך 'יארצייט ' געהאט  טאג יענעם  האט וואס  איד א האט  וועג, אויפ 'ן ַַָָָָָָגייענדיג

איז שחרית. תפלת ביי מנין צום "צענטער" א אלס זיין "משלים" און דאווענען, צום  אריינקומען זאל  ער ַַַָגעבעטן

ארויסלויפן  געוואלט  ער האט  מנין, צום מענטש צווייטער דער איז  ער אז  זעהענדיג אבער אריינגעגאנגען, איד ַַַַָָָדער

אביסל , צואווארטן זאל  ער געווען, מפציר שטארק אבער איהם  האט  חיוב דער בערזע. די צו גיין און שול, ַַַָָָפון

דער ווי סוחר דער הערט  מנין, דער  געווען שוין ס 'איז ווען אלזא, אנקומען. באלד דארפן אידן אנדערע  די ַַַַָָווייל 

וועט ער הארצן... אויפ 'ן גוט  נישט געווארן ווידער  איהם  איז נפש"... "ידיד זאגן צו  אן גאר הייבט היארצייט ַָָָָָבעל 

ער געווען  מפציר שטארק איהם האט איד דער אבער  דאווענען, גאנצע דאס  ענדיגן מ 'וועט  ביז ווארטן  דארפן ַַַַַָָָָדא

מנין. צום זיין משלים  און איבערבלייבן ָזאל 

וואס געווארן געוואויר ער איז דארט, פארשïעטיגונג. גרויסע  א מיט  בערזע  די אין אנגעקומען איז  ער ַַַָָָאלזא,

דער אין געקומען קאמוניסטן די זענען ווייל פארש ïעטיגונג, זיין  דורך דעם מיט פאסירט האט  עס  נס  א ַַַָפאר

ער וואלט  מעשה , בשעת געווען דארט  וואלט ער  אויב פארמעגן... איינעם'ס  יעדן קאנפיסקירט האבן און ַָָָָָבערזע ,

גביר . א אלס ישראל  ארץ  קיין געקומען איד  דער איז  אזוי, פארמעגן ! גאנצן זיין געהאט  ַַַַַַָשאדן

שבת,ז. דער הייסט דעם  וועגן אז  געזאגט  האט זצ"ל , יעקב אברהם  רבי הרה "ק  רבי, סאדיגערער  ערשטער ַַָָדער 

ב) סוף . ים קריאת א) ניסים: געוואלדיגע  פיל  אזוי וועגן מיר לייענען ïרשה  דער אין ווייל  שירה", ïרשת "שבת ַַ



בשלח - קוואל  פרשה äדער 

èàäæéà äøéù éã ,èøòôèðòòâ "í"éøä éùåãéç" øòã ¨

éáâ ìò çéøà" äøåú øòã ïéà ïáéøùòâ êàã¨
øòáéà ñðééà ìâéö ñéåà èìòèù ïòî éåå éåæà ,"äðéáì
ééååö øòáéà ïáéøùòâ èøàåå ïééà æéà êéåà éåæà ,ééååö

åå"ààחïééìà äøåú øòã ïéà æà ñéåà êàã èîå÷ .¨©

,áöî øòøòãðà ïà æéà úáù íòã æà ñéåà êéæ "èééøù"©©©

.úáù øòøòãðà ïà©©

øòãì"àøùé ,ïòååòâ øéáñî ñò èàä í"éøä éùåãéç¨

úåéúå'à àåá'ø íéù'ù ù'é úåáéú éùàø æéà
.äøåú øôñ éã ïéà úåà ïà èàä ãéà øòãòé .äøåú'ì¨©

èðéè øòã(åéã)øòã æéà óì÷ øòã ïåà ,äîùð éã æéà
éåå ùøòãðà æéà óì÷ øòã åàåå ,çìùá úùøt ïéà .óåâ©

èøòåå óåâ øòùéãéà øòãòé æà æîøî ñò æéà ,èðéè øòã©

.äøéù úáù ïéà ùøòãðà©

øòãêéà ,"éúéàø éðéòá" :åö èâééì "íéôåö íéúîø"
øòã éåå ,ïâéåà òðòâééà òðééî èéî ïäòæòâ áàä¨
ïòâðéøtùòâ ïåà ïòöðàèòâ èàä ì"öæ "í"éøä éùåãéç"¨©

ïäòæòâ èùéð èàä'î ñàåå ,úáù úìá÷ ééá äøéù úáù¨¨

,øàé ï'ëøåã ïîæ ïøòãðà ïéé÷ ïéà äãåáò àæà íäéà ééá©©©¨

ñàåå úáù à æéà ,äøéù úáù" ïâéøùòâ èàä øò ïåà¨©¨

."ùøòãðà ïøòåå ïò÷ óåâ øòãòé©

éãåâååéæ äù÷" éåå ,ïëàæ òèñøòååù éã òâåðá ïâàæ ì"æç¨©

íãà ìù åéúåðåæî ïéù÷" ,"óåñ íé úòéø÷ë íãà ìù
íé úòéø÷ë íãà ìù åéá÷ð ïéù÷" ,"óåñ íé úòéø÷ë
éã ïòâðòøáñéåøà ìéåå àøîâ éã ñàåå êàæ òãòé ."óåñ©¨©

éåå éåæà æéà ñò æà àøîâ éã èâàæ ,ïåôøòã èéé÷âéøòååù¨©©

.óåñ íé úòéø÷

èâàæñò ."éîçøá éùåôàì äðéî à÷ôðå" ,í"áùø øòã ¨

ïééæ ììtúî ìàæ ïòî æà ,äðéî à÷ôð à æéà©©

óøàã ïòî ,âååéæ à ,úåðåæî ,èåùt èùéð æéà ñò .óéåøòã©©

úáù èîå÷ ñò ïòåå äîëå äîë úçà ìò .óéåøòã ïèòá
øàð óøàã ïòî ,"ïèìàtùòâ" æéà ñòìà ïòåå ,äøéù©¨©¨

à èâàæ ì"øäî øòã éåå ,áöî íòðéà ïòâðéøtùðééøà©¨©

çéøà" ïáéøùòâ èééèù äøéù éã ñàåå íòã ïéà äðååë¨

øòã .äðéáì òáìàä à æéà çéøà ïà ."äðéáì éáâ ìò©©©

,ììç øòã ,ìééè øòâéãééì øòã ïåà ,çéøà øòã æéà áúë
.íòðòáéøùòâ íòðåô èìòtàã æéà¨

èâàææéà éçéå úùøt .èøàåå âéã'àøåî à ì"øäî øòã ¨©¨

èâàæ é"ùø ïåà ,äîåúñ äùøt à(çë ,æî úéùàøá) ©¨

åðéáà á÷òé øèôðù ïåéëù éôì ,äîåúñ åæ äùøô äîì"
ñò ."ãåáòùä úøöî ìàøùé ìù íáìå íäéðéò åîúñð
úùøt ïåà ùâéå úùøt ïùéååö ÷ñôä ïéé÷ àèùéð æéà¨

.íéøöî ãåáòù ïåô äøö éã áéìåö ,éçéå

èîå÷àã ïòðòæ ñò åàåå ,äøéù éã ééá àã æà ,ñéåà©¨¨

áúë íòðéà úåéúåà éã ïùéååö úå÷ñôä ìéô éåæà©
("äðéáì éáâ ìò çéøà")øåèt ïò÷'î éåå æîø à ñò æéà ,©

ïòåå êàåå øòã ïéà íéãåáòù ïåà úåøö òìà ïåô ïøòåå©¨

äøéù éã èðòééì'îט.

øòãèâàæòâ èàä àæìòá ïåô ò"éæ íåìù øù øòâéìééä¨¨

ïøòñàåå òìà æà ,ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã óéåà©©©

èééö øòã ïéà ïøàååòâ ïèìàtùòâ ïòðòæ èìòåå øòã ïéà¨¨

øù øòã èâòøô .ïèìàtùòâ êéæ èàä óåñ íé øòã ïòåå¨¨

òìà æà ,ñð àæà èìäòôòâñéåà èàä ñàååøàô ,íåìù©¨¨©©©

?ïèìàtù êéæ ïìàæ èìòåå øòøàâ øòã øòáéà ïøòñàåå©¨¨©

àñéð àåä êéøá àùãå÷ ãéáò àì" ,êàã ïñééåå øéî¨

,èñéæîåà ñð à èùéð èëàî øòèùøòáéåà øòã ,"àðâéîì©©

à ñàåå?ïåôøòã úéìëú øòã ïòååòâ æé ¨

ניסים, פון בלויז  ïרשה  א דאך  איז עס  עמלק. מלחמת ד) שטיין. דעם פון וואסער ארויסגעצויגן האט  משה ג) ַַַָָהמן .

ניסים . די אין אריינגיין אבער מוז  מען שירה "?! "שבת זיך רופט  עס  אז  וואונדער א דען ַַַָאיז 

געשריבן ח. איז  שירה  די וואס דעם  אויף רמז א געזאגט  האט זצ"ל , אמת אמרי בעל  הרה"ק רבי, גערער  ַָָָדער 

לפניכם שכתוב ממה  "יותר אז  לערנען, צו  אונז  כתב , די פון  טאפעלט  איז  חלק  די לבינה " גבי  על  "אריח  ַָגעווארן

עס וואס  דאס  - "חלק " דער אז  וויסן מען  זאל ים , דער  געשïאלטן זיך  האט דא אז  מיינט מען אויב כאן". ַַָָָָָָכתוב

ïסוק . אין ארויסגעשריבן יא ס 'איז  וואס  דאס ווי מער  סאך א איז - ארויסגעשריבן נישט ַַַַָָָשטייט 

צוגיין ט . זאל  אלעס אז  כסדר  זיך ווינטשן מענטשן וואס דעם  וועגן געזאגט, האט  זצ"ל  חיים" "אמרי בעל ַַָָָהרה "ק

איז וואס  לבינה", גבי על  "אריח געווען איז  וואס שירה , די ווי אזוי "כשירה ", מרמז  איז דאס  אז ַַָָ"כשורה",

ïראבלעם . יעדן פון ארויסגיין קען מען  אז  ַַָמרמז 



בשלח - קוואל  פרשה דער  å

èøòôèðò"íéî" èøàåå ñàã æà ,ò"éæ áø øòæìòá øòã©¨¨

øòã ñàåå íéøåñé ïåà úåøö óéåà æîøî æéà¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,å"ç èãééì ùèðòî(á ,èñ íéìäú) ¨

øòã æéà ñàã ."ùôð ãò íéî åàá éë íé÷ìà éðòéùåä"¨

ïøàååòâ ïèìàtùòâ ïòðòæ óåñ íé úòéø÷ ééá æà æîø©¨¨

,èìòåå éã ïéà "ïøòñàåå" òìà ¯ "íìåòáù úåîéî ìë"©©

úåøö òìà "ïèìàtùòâ" ïøòåå øòèééåå ïåà èöòé ïåô¨©

äøéù éã ïòðòééì øòãðé÷ òùéãéà ïòåå ,èìòåå éã óéåà
èøôá ,ééðñàãðåô íéñð éã òtùð ïøòåå ,øåã ïãòé ïéà¨

íåé úòéø÷ åö ïøàååòâ ïëéìâòâåö ïòðòæ ñàåå ïëàæ éã©¨¨

ùèðòî ïåô âååéæ øòã éåå ,óåñ(.á äèåñ)ïåà äñðøt ïåà
ïëàæ òøòãðà(.çé÷ íéçñt)ïøòåå ïòîòìáàøt òìà . ©©©¨

"ïèìàtùòâ" ñìàîòãי. ¨¨

ñò"óñåé éøîà" ÷"äôñ ïéà èééèùô"äò ,åøúé úùøô)

('åâå "åìåë ïùò éðéñ øäå"áàä êéà ¯ "éúåáøî éúìá÷"¨

ñ'éáø òðééî ïåô ïòååòâ ìá÷î,ï'éáø ïééæ åö æéà äðååë ïééæ)

(ò"éæ øò'áéåùèéãéæ ì÷éæééà éáø ÷"äøäøôñ ïåô òåãé æéà ñò ,
.ùôð ,äðù ,íìåò àã æéà ñò ,äøéöé¨

íìåò.ïøàååòâ ïèìàtùòâ æéà íé øòã åàåå èøà ñàã ¯¨¨¨¨

äðùî éã èâàæ(.ãð úåëøá)èäòæ ùèðòî à áéåà ¨©

øàô ïòèùøòáéåà íòã ïò÷ðàã øò óøàã ,óåñ íé íòã©©©

úåáà òøòæðåà èéî ïäåèòâ èàä øò ñàåå íéñéð éã¨¨

èøàã ìééåå ,ï÷ðàã ïòî óøàã ïèøàã .èøà íòã óéåà¨¨

êàð øøåòúð èøòåå ñò ïåà ,ñð øòã ïòîå÷òâøàô æéà¨¨

.ñð øòã ìàîà©¨

äðùìù éòéáù .äøéù éã èâàæ'î ïòåå ïîæ øòã ¯¨

éåæà ,óåñ íé úòéø÷ ïåô äðéçá éã àã æéà ,çñt¨©

.ïòååòâ ñìàîòã æéà'ñ éåå¨

ùôðúáù ,äøåú éã ïéà äøéù éã èðòééì'î ïòåå ¯
.çìùá úùøt

èâàæéã èðòééì'î ïòåå æà ,øòáéåùèéãéæ ì÷éæééà éáø ¨©

øòã øøåòúð èøòåå ,çìùá úùøt úáù äøéù
ìù éòéáù éåå øòî êàñ à ,óåñ íé úòéø÷ ïåô ñð©©

."äðù" ïåô øòëòä æéà "ùôð" ìééåå ,çñt

øòãèâàæ ò"éæ ïéìáåì ïåô éáø øòâéìééäøäð" 'ñá àáåî) ¨

(øôñä óåñá íéèå÷éì ,"íåìù"æà" ¯ "äùî øéùé æà"
íéðîæ ééååö àã ïòðòæ ,øàé ï'ëøåã .'æ ,'à úåéúåà æéà¨¨

øåã øòöðàâ øòã ïåà íéøî ,ïøäà ,åðéáø äùî ñàåå¨©

óéåà tàøà ïòîå÷ ïåà ,ïãò ïâ ïåô ñéåøà ïòééâ ,äòã©©¨

¯ ó"ìà :"æà" èøàåå ïéà æîåøî æéà ñàã .èìòåå øòã¨¨

t øòã éåå ,ãåîéì ïåùì ïåôèâàæ ÷åñ(âì ,âì áåéà)êôìààå" ¨

.çìùá úùøt ïéà ,äøéù éã èðøòì'î ïòåå ¯ "äîëç
ïòåå ,çñô ìù éòéáù óéåà æîøî æéà ñàã ,ï"ééæ ïåà¨

,"ìàøùé éðáå äùî øéùé" ïàã ,äøéù éã èðòééì'î©

,äòã øåã øòöðàâ øòã ïåà ,íéøîå ïøäà ,äùî ïòîå÷©

èéî ïòîàæåö äøéù éã ïâàæ åö ,èìòåå øòã óéåà tàøà©¨¨©

.øòãðé÷ òùéãéà

èéîèùèééèòâ ò"éæ ïéìáåì ïåô éáø øòã èàä íòã¨

äðùî éã(:àð úáù)íéàöåé øéùä éìòá ìëå"
ïåà ,íéøî ïåà ,ïøäà ,äùî "øéùä éìòá" éã ,"øéùá
ñèìàîòã ïáàä ñàåå ,íéøöî éàöåé éã ïåô äòã øåã øòã¨¨¨

ïâ ïåô ñéåøà ïòééâ ,"øéùá ïéàöåé" ,äøéù éã èâàæòâ¨©

øòãðé÷ òùéãéà ïòåå øàé ñòãòé äøéù ïâàæ åö ,ïãò¨¨

óéåà êùîð ïøòåå ééæ ïåà ,"øéùá íéëùîðå" .äøéù ïâàæ¨
ééæ ïåà ¯ "ïäéìò ïéæîå" .äøéù éã êøåã ,íìåò íòã
,"ïéìáåèå" ,ïãéà òìà óéåà úåáåè úåòtùä êéùîî ïòðòæ©

'øåðéã' êééè íòðéà êéæ ééæ ïò'ìáåè ,êàðøòã ïåàñò éåå) ¨

,èìòåå øòã óéåà tàøà èîå÷ ÷éãö à ïåô äîùð éã ïòåå æà ,òåãé æéà©©©¨

÷éøåö øòèòtù èééâ éæ øòãééà ,"øåðéã" êééè ïéà äîùð éã ïòî è'ìáåè

(ïåéìòä ïãò ïâ ïéà äçåðî íå÷î øéà åö óéåøàïåà ¯ "ïîå÷îá" ©

ïãò ïâ ïéà õàìt øòééæ åö íåà êéæ ééæ ïøò÷ ,øòèòtù©

!ïåéìòä

האטי. מלחמה , די נאך בחור עלטערער אן זייענדיג אז  ז "ל , ראדזינער  נתנאל  ר' הרה"ח  פון  געהערט האבן  ַַַָָָמיר 

קריעת  ווי שווער  אזוי איז  וואס  "קשיא", איין האט  ער  אז זי"ע , איש " "חזון בעל  גאון צום געזאגט אמאל ַַַָָָָער

סוף " ים כקריעת לזווגן "קשה  פון "קשיא" די סוף... ב .)ים  געענטפערט:(סוטה  איהם  איש" "חזון דער האט  .ָ

"קשיא" דיין  אויך אז רואיג , זיין קענסטו ממילא ים... דעם געש ïאלטן  אויבערשטער  דער דאך  האט סוף צום -ַָָָ

שידוך... פיינעם א טוהן בקרוב וועסט  דו ווען ווערן, פארענטפערט  ַַוועט

ומוצלחת. טובה  בשעה חתן א געווארן ראדזינער נתנאל  ר' האט  צייט , קורצע א ביז  הוה, ַַַָָוכן



בשלח - קוואל  פרשה æדער 

אמונה פון  סגולות  די און חשיבות די - ה' אני כי

øàâïééà åìéôà æà ,äðåîà ïåô äìòî éã æéà ñéåøâ©

,èìòåå øòã óéåà øòôòùàá ïéà äðåîà ïåô èåðéî©

ñò éåå .ïòèùøòáéåà íòã ééá èáéìàá ïåà áåùç æéà©

"àøæò ïáà" øòã èáééøù(êåøàä ùåøéô)ïéà ÷åñt ï'ôéåà
äøãñ øòâéèðééä øòã(ã ,ãé),"'ä éðà éë íéøöî åòãéå"

.øòèùøòáéåà øòã ïéá êéà æà ïñéåå ïìàæ íééøöî éã ïåà¨©

ïò÷ðéøèøòã êàã ïòðòæ íééøöî éã ,ïééèùøàô ïòî óøàã©©¨

,éåæà áéåà ,íé ïéà øòèòôù èåðéî òëéìèò ïøàååòâ¨©

ïìàæ ééæ ¯ "íéøöî åòãéå" èìòôòâñéåà èàä ñàååøàô©¨¨¨

òèöòì éã ïéà ,èéé÷ñéåøâ ñï'òèùøòáéåà íòã ïâòåå ïñéåå
?ïáòì øòééæ ïåô ïèåðéî

èøòôèðòééñ èãòø ÷åñt øòã æà ,"àøæò ïáà" øòã©

ïáéìáòâøòáéà ïòðòæ ñàåå íééøöî éã ïåô¨

èöòé ïòðòæ ñàåå íééøöî éã ïåô ééñ ïåà ,íéøöî ïéà¨

êéåà ïìàæ ééæ åìéôà ïåà ,íé íééá ïãéà éã ïôàìòâëàð¨¨¨

ñò æà ,èéåè øòééæ øàô ïèåðéî òèìééöòâ éã ïéà ïñéåå©©

èäòæ íòã ïåô .èìòåå øòã óéåà øòôòùàá à àã æéà¨©©

éã èééøãòâøòáéà èàä øòèùøòáéåà øòã èééåå éåå ïòî¨

íéøôåë òëéìãðòù éã éãë ñòìà ,äàéøá éã ïåô úåëøòî©

ñò æà èåðéî ïééà åìéôà ïáééìâ ïìàæ ,íééøöî éã ,'äá¨©©

!èìòåå òöðàâ éã èøéô ñàåå øòôòùàá à àã æéà¨©©¨©

äðåîàïåà ,íòðééà ïãòé øàô äòåùé éã èøòèðòðøòã©

íéñéð òðòôà èéî úåòôùä òñéåøâ òétùî æéàיא, ¨

ïéà ÷åñt ï'ôéåà èâàæ ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã éåå¨

äøãñ øòâéèðééä øòã(åè ,ãé)øòã ."éìà ÷òöú äî"
åèñééøù ñàååøàô" :ä"ò åðéáø äùî èâòøô øòèùøòáéåà©¨

åöïòîòåå åö ,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã èâòøô "?øéî

זאגט יא. שמואל " "דברי ïסוק (פרשתינו)דער  יב)אויפ 'ן טוהן (יז, קען מענטש  דער  ווי אזוי ïונקט אמונה ", ידיו "ויהי ַָ

פון  מצב גאנצן דעם איבערדרייען אמונה, פון כח מיט 'ן מען קען אזוי נאר , גליסט  ער וואס  הענט זיינע  ַַָָמיט

ïונקט האנט, א ווי ממש  איהם ביי אמונה זיין ווערט  אמונה, אמת'ע  האט  וואס  מענטש  דער  שרייבט : ער ַַָָמענטש .

אמונה . זיין מיט  אויפטוהן ער  קען אזוי נאר, וויל  ער וואס  הענט זיינע מיט  טוהן צו  מסוגל  איז מענטש דער ַָָווי

אויף ישועות גע 'פועל 'ט  האט ער  וואס  זי"ע , לעכעוויטשער הייליגן פון כח דער געווען איז  דאס אז  ער, ַָָָשרייבט 

צו אריינגעקומען נאר איז  וואס איד יעדער אמונה . פון מדריגה  די אין הויך זייער געווען איז  ער ווייל וועלט , ַָָדער

זענען  אמונה, די פון כח  מיט 'ן אז  ווייט, אזוי אמונה, קלארע  אזא הארץ  זיין אין איינגעווארצלט ער האט ַַַַַָָָאיהם,

דורך  ïועל 'ן צו כח דער  השמש ", בא "עד  הטבע. דרך פון העכער אופן אן אויף מופתים אלע געווארן ַַַָגעמאכט 

עכ "ל . טאג , משיח'ס  ביז אנגיין וועט  אמונה, ַַָָאזא

דערציילט ווערט נה )עס  אבות, מעשי אבות", "תורת לעכעוויטשער(ספר מרדכי רבי  הרה"ק  צו  געברענגט מ 'האט  ַָאז 

דער האט  אופן. שווערן א אויף  פוס  א צובראכן זיך האט וואס לעכעוויטש, נעבן דארף א פון איד א ַַַַָָָָָזי"ע 

וואס בעט  א אויף  לייגן איהם מ 'זאל און מנחה -מעריב, צווישן איד דעם אריינברענגען  מ'זאל  באפוילן ַַַָָָלעכעוויטשער

צימער, אין אריינגעקומען איז לעכעוויטשער דער  ווען  געטוהן. טאקע  מען האט  אזוי צימער. זיין אין געשטאנען ַַַָאיז 

וכו' מתים  מחיה  ה', לעולם  גיבור  "אתה  ווערטער, די  נאכזאגן  איהם זאל  ער דארפס-מאן, פאר'ן באפוילן  ער ַַַָָָָָהאט

המתים". מחיה  ה ' אתה  ברוך וכו ' חולים ורופא נופלים  סומך

געזאגט . יעצט  האט  ער  וואס  אלעם דעם אין גלייבט ער אויב געפרעגט , איהם לעכעוויטשער דער האט ַָָָָָדערנאך

יכ לא שקרים "דובר אנגעשריגן: איהם האט לעכעוויטשער  דער אבער יא, אז געענטפערט איד דער לנגד האט  ון ַָָָָָ

א  געפרעגט  איהם האט  ער  ווען און וכו', גיבור" "אתה  נאכצוזאגן באפוילן אמאל  נאך איהם  האט ער און ַַַָָָָָָעיני",

איהם לעכעוויטשער דער האט  יא, אז געענטפערט  ווידער האט  ער און דעם, אין גלייבט  ער אויב מאל ַָָָָצווייטן

דער ביז  המתים", מחיה  וכו' גבור "אתה  מאל, דריטן א איהם מיט איבערגעזאגט  און אנגעשריגן, ַַָָָָווידעראמאל 

לעכעוויטשער דער האט גלייב...". איך אלעם , דעם  אין גלייב  "איך כוח גאנצן מיט 'ן אויסגעשריגן האט ַַַָָָדארפס -מאן

אויסצומיידן  כדי  נאר פריער. ווי געזונט געווען פוס  זיין איז אט און בעט, פון אראïגיין  זאל  ער  תיכף ַַָָָָבאפוילן

דעם טראגן מ 'זאל  באפוילן לעכעוויטשער דער האט  באוויזן, דא האט ער וואס  "מופת" גרויסן פונעם  ïַַָָָָָָירסום 

דעמאלסדיגע דאס אז געזאגט, דערנאך מ 'האט טאג. א נאך ליגן ער זאל דארט און אכסניא, די צו ביז ַַַָָָָָָָָָָדארפס -מאן

אינגאנצן  געווען  שוין איז  ער וויבאלד שווערער, סאך  א געווען חולה דעם פאר איז  בעט , אין טאג גאנצן א ַַַַַַַָליגן

ב"ה . געזונט
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íòã åö èùéð áéåà ,äðëñ òñéåøâ àæà ïéà ïòðòæ©©
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ïåô êàã èòá øò ìééåå ,äìôú ïééæ óéåà êéæ èæàìøàô©¨¨

èùéð èàä ñàåå ùèðòî à .ïùéðòôøòãàá òðééæ íäéà©©¨¨

.íäéà ïåô èùéðøàâ èòá ,ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèá¨

æàùøãî ïéà ïòî ïòðéôòâ éåæà(á ,â"ëô ø"îù)ïòåå æà ©©©

øòãðåàåå òñéåøâ ïåà íéñð éã ïäòæòâ ïáàä ïãéà éã¨

øòëòä ééæ èéî ïäåèòâ èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå¨¨

ï'ôéåà èæàìøàô êéæ ééæ ïáàä ,òáèä êøã ïåô¨©¨

÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà ïåà ,ïòèùøòáéåà(àì ,ãé) ¨

,íéøöîá 'ä äùò øùà äìåãâä ãéä úà ìàøùé àøéå"
æà ïåà ."åãáò äùîáå 'äá åðéîàéå 'ä úà íòä åàøéå©

ïãéà éã ñàåå äìåàâ éã èöòé èðàîøòã ùèðòî øòã¨

ïåçèá èàäòâ ïáàä ééæ ìééåå åöøòã ïòååòâ äëåæ ïáàä¨¨©

,èòååòèàøòâ ééæ èàä øò ïåà ïòèùøòáéåà íòã ïéà¨©

èîå÷ ,ïòèùøòáéåà íåö øò èðååàã êàðøòã óëéú ïåà¨©

ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèá èàä øò êéåà æà ñéåà êàã¨©¨

èøòôèðòòâ èàä øò éåå éåæà ïøòôèðò íäéà èòåå øò æà©©¨

èàäòâ ïáàä ééæ ìééåå øàôøòã óåñ íé íééá ïãéà éã©¨©

òðòé øò èðàîøòã íòã ïâòåå ñàåå ,íäéà ïéà ïåçèá¨

ãìàáéåå ïåà .ììtúî êàðøòã óëéú æéà øò ïåà äìåàâ¨©

,äðåîà ïåô ïåà íéîù úàøé ïåô ø÷éò øòã æéà ïåçèá
íìåò ééç åö øéà êøåã äëåæ øòáéøòã ùèðòî øòã æéà

.ì"ëò ,àáä

ïòðøòì,øòèøòåå ñ'äðåé åðéáø ïåô øéîêøåã æà©
ïáàä ñàåå úåàìôð ïåà íéñð éã ïòðàîøòã¨¨

ïåà äðåîà éã êéæ è÷øàèù ,íéøöî úàéöé ééá èøéñàt©©

øò èáééìâ àìéîî ïåà ,ùèðòî ïåô õøàä ïéà ïåçèá©

èöòé øòèùøòáéåà øòã èòåå íäéà êéåà æà êàã¨©

èôìòä ,äðåîà àæà èéî ììtúî æéà øò æà ïåà ,ïôìòä©©©

óéåà ïèåâ íòìà èéî øòèùøòáéåà øòã ò÷àè íäéà©©

èìòåå øòãיב.

עושר,יב . גרויסער א געווען לכתחילה  איז  וועלכער ז "ל , ניסנשטרוק  ישראל  ר' איד, א געוואוינט האט בריסק ַַאין

זיין  פארלירנדיג ל"ע, יורד א געווארן איז ער  און איהם, אויף איבערגעדרייט ליידער זיך האט רעדל  דאס ַַָָָָאבער 

חובות, זיינע אלע אïצאלן קענען צו כדי רובל, טויזנט עטליכע אין גענויטיגט  אלזא זיך האט  ער פארמעגן. ַַַַָָָָגאנצן

האפנטליך  ער וועט  אזוי און געלט, פארדינען און האנדלען קענען זאל ער וועלכע  מיט סחורה נייע  קויפן צו  אויך ַַַָָווי

שטאנד. פריערדיגן זיין צו  צוריקקומען ַקענען 

איהם ביי זיין מקיים וועלן זאל  וואס עמיצן געטראפן  נישט אומגעגנט, דער אין און בריסק אין האט ער  ַָָָָוויבאלד 

האט עס וואו  לאנדאן, קיין פארן צו באשלאסן ברירה בלית  ער האט עמי", את תלוה כסף "אם פון מצוה  ַָָָָָָדי



בשלח - קוואל  פרשה èדער 

גרעסערן  א אויף  הלוואה א איהם פון בעטן צו ציל מיט 'ן ז"ל, ראטשילד אנשיל  ר' נגיד בארימטער דער  ַַַָגעוואוינט

האט ער און לאנדאן, קיין רייזע די פון הוצאות  די אויף אפילו  געלט  קיין געהאט נישט  ער האט ליידער , ַַָָָָסכום.

חלק איין חלקים , צוויי אין איינגעטיילט  ער האט  געלט דאס  און חפצים , זיינע  פון טייל  א פארקויפט ַַָָדעריבער

זיינ ביי איבערגעלאזט ער האט  איבעריגע  דאס  און  הדרך, הוצאות די אויף זיך מיט  גענומען ער בית,האט בני ע ָָָָ

געלט . סכום א מיט  האפנטליך , לאנדאן, פון צוריקקומען וועט ער ביז  לעבן, צו דערווייל  האבן  זאלן  ַָָָָָזיי

געאיילט זיך ער האט  אהין, אנגעקומען איז  ער ווען חדשים. דריי געדויערט  איהם  האט  לאנדאן, קיין רייזע  ַָָָָָדי

די  געזעהן האט ער ווען אויגן", די פאר ''פינצטער געווארן אבער  איהם איז עס  ראטשילד. באראן צום גיין ַַָָָָָצו 

פונעם באאמטע  די פאר  אדורך גייען אלע ראטשילד. באראן פון ïאלאץ אינעם  ווארטן "משולחים " ַַַַַַַַַָָהונדערטער

געטראכט ער האט רענדל... גאנץ  א פאל, בעסטן אין און רענדל , האלבן א משולח  יעדן שענקען וועלכע ַַַַַַַָָבאראן,

3,000 אמווייניגסטענס מיר  פעלט  עס וואס  צייט  דער  אין רענדל, איינצעלנעם  אן מיט  טוהן איך וועל וואס זיך: ַַָָביי

נישט אפילו קלעם, זיין אין טראכטנדיג אזוי האט ער פיס ... די אויף אוועקשטעלן קענען צו  זיך כדי ַַַַָרענדלעך ,

טרערן... הייסע  זיך גיסן אויגן זיינע  פון ווי געשïירט 

אן  זיין  צו אויס  זעהט  וועלכער  איד, א שטייט  פונדערווייטנס ווי באמערקט האבן באראן פונעם באאמטע  ַַַַַַָָדי

איינער איז  גורל ... ביטערן זיין דא ער באוויינט אויס , ווייזט עס  ווי טרערן. הייסע פארגיסט  און מענטש, ַַָבכבוד 'יגער

פאר'ן  ארבעט  וואס  באאמטער א ווי מער  נישט דא בין  "איך געזאגט , איהם  און איהם, צו צוגעגאנגען זיי ַַַַַַָָָפון

אן  געבן אייך  קען איך אבער רענדל , א ווי מער איינעם יעדן געבן צו  רעכט דאס  נישט האבן מיר און ַַַָָָָבאראן,

איר זאלט צדקה-געלטער. די פון ליסטעס  די איבערצוקוקן באראן דער  אריין קומט  צייט, מיטאג פרייטאג ַַָָָעצה:

חן  געפינען וועט  איר אז מעגליך ס 'איז הארץ . דאס איהם  פאר  אויסגיסן זיך איר זאלט  איר  און קומען, אהער  ַַַַַָָדאן

בקשה . אייער ערפילן וועט  ער  און אויגן, די אין איהם ביי

ער איז  באראן, מיט'ן רעדנדיג און ïאלאץ , אין געקומען ער  איז  מיטאג, פרייטאג געטוהן. אזוי האט  ישראל  ַַַַָָָָר '

סעודות  די ביי  סעודות. שבת'דיגע די איהם  ביי עסן קומען צו איינגעלאדנט  איהם  האט ער און געפאלן, ַָאיהם

האט וועלכער  באראן, דער און וואך, דער אויף  ווערטער שיינע פארשידענע נאכגעזאגט  ישראל ר ' האט ַַָָָָָָשבת,

אריבער שבת מוצאי  באלד זאל  ער  אז געזאגט , איהם  האט איהם, פון געהאט הנאה ווילשטארק  ער  ווייל  קומען, ַַַַַָָָ

איהם . מיט רעדן

זיך  האט ישראל  ר' און ראטשילד , באראן פון ïאלאץ אין געקומען ניסנשטרוק  ישראל  ר' איז  שבת, ַַַָָָמוצאי

א  געווארן ליידער ער איז לעצטנס  אבער רייך, געווען יעצט  ביז  איז  ער אז איהם, פאר הארץ  דאס ַַַָאויסגעגאסן

צוריקשטעלן  קענען צו  זיך כדי רובל, טויזנט  עטליכע  פון הלוואה א אין דרינגענד זיך נויטיגט ער און ל"ע ַיורד

און  צייטן, בעסטע די אין געווען ווערד פארמעגן זיין איז וויפיל געפרעגט , איהם באראן דער  האט  פיס . די ַַָָאויף

באראן  דער איז  רובל . טויזנט  צען ארום  געווען ווערד ער איז צייטן, בעסטע די אין  אז  געענטפערט , האט ישראל  ַַַָָר '

רובל  טויזנט  צען פון סומע די  דארט פון ארויסגעברענגט האט און צימער, צווייטן אין עס(!)אריינגעגאנגען און ַַַָ

זיין  און  ראטשילד", אנשיל  "באראן נאמען, זיין צעטל  א אויף אויפגעשריבן האט ער  ישראל . ר' פאר ַַַַַָָָָדערלאנגט

לאנדאן. אין ַָָאדרעס

ער באראן. ברייטהארציגן  דעם באדאנקט  שטארק  ישראל  ר' האט סומע , ריזיגע  אזא זעהן צו  דערשטוינטער  ַַַַַַַַָָא

א  אויף אדרעס און נאמען זיין אויפשרייבן ער  דארף פארוואס  וואונדער , זיין איהם פאר אויסגעדרוקט אבער  ַַַַַָָָָהאט

דא  איהם  דאנקט  און איהם  פאר דא דאך שטייט ער דאנק-בריוו , א פונדערהיים  שיקן איהם זאל ער אז ַַַַַָָָָצעטל ,

געענטפערט: איהם  באראן דער  האט  פלאץ... אויפ 'ן ַָָגלייך 

א  געווארן מסתמא איר זענט דעם צוליב גייט ... איר וואו  נאך אייך לויפט  'שלימזל ' דער אז דאך זעה איך -ַַָָָ

מיר ... פון באקומען יעצט האט  איר וואס  געלט  דאס אויך פארלירן נישט  וועט  איר אויב ווייסט  ווער  און  ל "ע , ַַָָָיורד

פון  וועג א אמאל  נאך  קומען  דארפן נישט  זאלט  איר כדי אדרעס, מיין אייך פאר אויפגעשריבן איך האב ַַַַַָָָָדעריבער

שוין, אייך קען איך וויבאלד  און ïאסט, די דורך  בקשה  אייער אריינשיקן קענט איר נאר לאנדאן , ביז חדשים  ַַָָָָדריי

רובל ...! טויזנט  צעהן אמאל  נאך שיקן אייך איך  ַָָוועל 

ïסוק  דעם  פארשטיין מען קען מעשה , די ד)מיט  קיא, איז(תהלים לכאורה ה'". ורחום חנון לנפלאותיו , עשה  "זכר ַ

פ וואס  דערשווער , וואס  דעם מיט ורחום", "חנון א איז אויבערשטער  דער וואס פאקט דער האט שייכות א אר  ַַַַָָָָ
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מיט'ן  ניסנשטרוק  ישראל ר' פון מעשה  דערמאנטע  די לויט נאר וואונדער ? זיינע פאר  "זכר" א מאכט  ַַַָאויבערשטער

געדענקען  זאלט איר  קינדער : אידישע  ליבע  זיינע צו זאגט  אויבערשטער  דער  זאגן , אפשר מען קען ראטשילד, ַָָָָָבאראן

אויב אז אזוי מצרים, פון ארויסגעגאנגען זענט  איר ווען אייך  מיט געטוהן האב איך וואס  נסים וואונדערליכע ַַַָָדי

אין  ווענדן זיך מ 'דארף  וואו 'אדרעס' דעם דערמאנען זיך איר  זאלט ח"ו, צרה  א אין געפינען אמאל  זיך  וועט ַַַַָָאיר 

די  איז  דאס אייך. אויף דערבארימען ווידער זיך וועל  איך און מיר, צו  זיין מתïלל  זאלט איר צייט... שווערע  ַַָָא

ווייל ה'", ורחום "חנון אויבערשטען, פונעם  וואונדער די געדענקען מ 'זאל  לנפלאותיו", עשה "זכר ïסוק: פון ָכוונה

דעם דורך געשעהן קען דאס און קינדער. אידישע מיט  גוטס  טוהן שטענדיג וויל  באשעפער  דערבארימדיגער ַַָדער

אויבערשטען. פאר'ן  שירה  זאגן מיר און מצרים יציאת געדענקען מיר ַָָוואס 

ïסוק יג. דעם זצ"ל  הירש  רפאל  שמשון רבי גאון דער טייטשט  יט )אזוי וילך (יד, וגו' האלוקים  מלאך "ויסע  ַ

געווען, דארט  איז  וואס באשעפער  פון מלאך דעם  צוליב נישט  צוריקגעצויגן, זיך האט  ים דער אז  ַַָָָמאחריהם ",

אויבערשטען. דעם אין בטחון האבן וואס מענטשן די צוליב נאר - בה'" מבטחם השמים  אנוש בני מפני ַָָָָ"אלא

סדרה יד. היינטיגער דער אין זאגט בחיי רבינו  ד)דער נידערן (טז, געמאכט אויבערשטער דער  האט דעם  וועגן  אז  ַַָָ

זיי  האבן אינדערפרי, אויפגעשטאנען זענען זיי ווען און געשלאפן, נאך  זענען אידן די ווען  נאכט יעדע  מן ַַָָָדעם 

אז בחיי, רבינו דער זאגט דערפאר, באמיען דארפן זיך צו אן גרייט מן די אזגעטראפן לערנען, צו אונז  איז  דאס ַַַַַָָָָ

האערוואניע . און באמיאונג א אן פרנסה זיין אויך געפינט וועגן, אויבערשטען'ס דעם  אין  גייט וואס מענטש  ַַַָָָדער

ïסוק פון כוונה די אויך איז  דאס  אז  בחיי , רבינו דער  ב)זאגט  קכז, שבת ".(תהלים  מאחרי  קום  משכימי לכם "שוא ַָָ

קום, "משכימי השתדלות. זייער אין זיך ווענדט  ïרנסה זייער  אז  איין זיך רעדן וואס מענטשן  אלע  די לכם ", ַַָ"שוא

איינרעדעניש . פאלשע א - "שוא" עס  איז  ïרנסה, מאכן צו ביינאכט שïעט ביז  צופרי פון ארבעטן זיי שבת", ַַַַַמאחרי
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שלאפט, ער ווען אויך - "שינה" פריינט . זיין פאר ïרנסה  די גיט  אויבערשטער דער - לידידו" יתן "כן ווייל  ַַָָפארוואס?

אויבערשטער דער  ווייל דערפאר נאר השתדלות, טוט מענטש דער דערויף . הארעווען דארפן זאל  ער וואס  דעם  ַַָָָָָאן

השתדלות. טוהן געהייסן איהם ָהאט 

'משתדל' דער נאר גמור, חוב א איז עס  השתלדות, חיוב דעם פון אראïנעמען נישט דא מיר קומען ַַַָָָאוודאי

השתדלות  עצם די השתדלות. טוהן דארף ער אז הימל  פון גזירה  א ווי מער  נישט איז עס  אז פארגעסן נישט  ַַַַַָטאר

פארדינען  נישט קיינמאל  וועט  ער און פארדינען, זאל  ער געלט וויפיל רעזולטאטן, די מיט  שייכות קיין נישט ַַַָָָהאט

ווי  רוחניות, פון חשבון אויפ 'ן קומט עס  אויב ס ïעציעל דערויף. זיין משתדל מער זיך וועט ער וואס דעם  פון ָמער

בציבור . תפילה אדער לתורה , עתים ָקביעות

ווענטל דאס וויין . מיט פול  איז וואס פעסל א האט מענטש  א משל , א געזאגט האט זי"ע  חיים " "חפץ  ַַַָָָָָדער

אריינשטעלן  געוואלט וויין פונעם  אייגנטימער דער האט  וויין. ארויס  מ 'נעמט וועלכן פון קראן  א האט פעסל , ַַַַָָָפונעם

נישט דאס דאך  איז וויין... מער ארויסקומען וועט  אזוי אז  איינגערעדט, זיך האט  ער ווייל  קראן, א נאך פעסל  ַַַַַָָָָאין

שטונדן מער ארבעטן צו זיך באמיט וואס  מענטש מיט 'ן איז  זעלבע  דאס דמיון. א ווי בלע"ז)מער און ("אווערטיים" , ַַַָָָ

איז השתדלות פון  פארמערונג גאנצע  די און הימל , פון  באשטימט  איז ïרנסה גאנצע  די אז  נישט פארשטייט ַַַַַַער

וויין... פעסל  צום  קראן א צולייגן ווי ַַַאזוי

השתדלות טוהן צו פון האלטן צוריק  נישט זיך  מען טאר זייט, צווייטער דער די פון  אויסמיידן דאס ווען (סïעציעל ָָ

פוילקייט ) צוליב איז געהונגערטהשתדלות, נעבעך האט וואס ירושלים, אין איד א מיט  ïאסירט  האט וואס מעשה די ווי ,ַַָָָָ

נויטיגע די טוהן  געוואלט  נישט  אבער האט  ער ïרוטה . א אפילו  געהאט נישט האט  און ברויט שטיקל  א ַַַַַָָָָפאר

מענטשן. ארימע  פאר מאלצייטן מ 'טיילט  וואו התמחוי", "בית אין גיין אדער  האנט  א אויסצושטרעקן ַַַָָָהשתדלות,

איד  "דער  אז  געזאגט , האבן מענטשן און ל"ע , וועלט דער פון אוועק  איז ער  אז  ווייט, אזוי דערגאנגען איז ַַַַַָָעס

זי"ע : ראכמיסטריווקער נחום'טשע  רבי הרה"ק  געזאגט  דעם  אויף  האט הונגער". פון געשטארבן נעבעך ַָָָאיז

נישט איהם  האט עס  ווייל  געשטארבן איז  ער  כבוד ... פון נאר הונגער , פון געשטארבן נישט איז  איד דער -ָָָָ

אנדערע ... ביי הילף בעטן און האנט א אויסצושטרעקן ַַַַגע ïאסט

סדרה היינטיגער דער  אין  ïסוק אויפ'ן זצ"ל, אלעזר ידידי' שאול  רבי הרה "ק  רבי, מאדזשיצער  דער זאגט  ַָָאזוי

יב) זיינע(יז , אז ïסוק דער זאגט פארוואס .ïקא מיט 'ן מען גלייבט גלייבן , פארשטיין, מען דארף אמונה". ידיו  ַַַַָָָ"ויהי 

טאקע איז מענטש  דער אז מיר , לערנען דא אז  רבי, מאדזשיצער  דער  זאגט אמונה? מיט  געווען זענען ַַָָָ"הענט"

מיט זיצן נישט  אמונה. פאר בלויז זיין זאל  קאפ  דער הענט ! זיינע מיט נאר אבער השתדלות, טוהן צו מחויב

מער . נישט  און השתדלות, א ווי מער  נישט  איז  דאס אז  גלייבן און  הענט , די מיט ארבעטן נאר  הענט , ַַַַָָפארלייגטע 

ירושלמי דער  זאגט לא.)אזוי שבת אמונה(תוספות זיין דורך וזורע". העולמים בחי שמאמין  - זרעים  סדר זה  "אמונת, ַָ

נישט אז  גלייבט ער אמונה ", "ידיו אבער השתדלות, טוט ער און פעלד דאס איין ער זייעט אויבערשטען, דעם ַָָאין

די  אריין שיקט אויבערשטער דער  וועלכן דורך וועג דער זענען הענט  די אז  נאר  ïרנסה, די ברענגען "הענט " ַַָדי

"וברכ זאגט ïסוק  דער ווי תעשה".ברכה , אשר בכל  תיך ָ

חיים " "חפץ  דער זאגט בהערות)ענדליך, עה"ת, בשלח  געש ïאלטן (פ' נישט האט  אויבערשטער דער פארוואס טעם  א ַַָָָָ

השתדלות, טוהן מ 'דארף אז  דורות, אלע אין אידן  לערנען  צו כדי דערין, אריינגעש ïרינגען זענען אידן די ביז  ים  ַַַַדעם

"ש ïאלטן  קען אויבערשטער דער אז מ'גלייבט אז תירוץ מיט'ן ליידיג דרייען זיך נישט און ים"... אין ַַַַ"אריינשïרינגען

טוהן... גארנישט וועל איך אויב אפי' ים", ָדעם

אויפגעטוהן, גארנישט האט ים אין אריינצושïרינגען "השתדלות" אזא אז ïשוט אבער  איז זייט , צווייטער דער ַַַַָָָפון

אן  קומען, זאל  ברכה  די אז משïיע אויבערשטער דער איז דאן און השתדלות, זיין טוהן דארף  מענטש  דער  ַַַָָָנאר

גרויסער דער  וואס גזירה א ווי מער נישט  איז  השתדלות די געטוהן. האט מענטש  דער וואס  דעם מיט  שייכות ַַָָָא

געווען. גוזר  האט ַָבאשעפער 



בשלח - קוואל  פרשה דער  áé

ïòðòæ ñàåå ,ïåçèá ïåà äðåîà òâéèëéø éã ùèðòî íòðåô¨

"ïéùøtúî àìã ïéòø ïéøú" éååטוòøàáìééèòöîåà ééååö ¯©

éã ïééæ íéé÷î ïòðò÷ èëééì àìéîî øò èòåå ¯ èðééøô
"êåîë êòøì úáäàå" ïåô äåöîטזìàîðéé÷ èòåå øò ìééåå ,¨

ïåô øòî èàä øò áéåà øáç íòã ïééæ àð÷î èùéð¨

ìåáâ¯âéùî íäéà èòåå øáç øòã áéåà åìéôà ïåà ,íäéà©

òëéìðò ïà èðòôò øáç øòã áéåà ,ìétùééá íåö ,ïééæ©

èùéð ììëá íäéà ñò èòåå ,èàä øò éåå èôòùòâ¨

æà õøàä ïééæ ïéà èìöøàååòâðééà æéà ñò ìééåå ,ïøòãàá©¨©©

èîéèùàá æéà ñò ñàåå ïåà ,÷ìç ïééæ èùéð æéà ñàã¨¨©

ïòîòðåö ïòðò÷ èùéð øòðéé÷ èòåå ,ìîéä ïåô íäéà øàô©
...íäéà ïåô

ñàãøéèîî éððä" :èâàæòâ øòèùøòáéåà øòã èàä ¨¨¨

ãðàèùîéà êéà ïéá úîàá ,"íéîùä ïî íçì íëì©

ïééæ ìàæ ñò æà ,ìàî ïééà óéåà èéåøá ïáòâ åö ÷ðò¨©¨

êéà áòâ ,ïâòååèñòãðåô ïåà ,âòè òëéìèò óéåà âåðòâ
íòä àöéå" ,øòãðåæàá âàè ïãòé ,ìàîðééà øàð ÷ðò¨¨¨©

òøò÷ðò ïéà ï÷àáåöðééà éãë ¯ "åîåéá íåé øáã åè÷ìå
øòã æà ,ïåçèá ïåà äðåîà ïåô äãî éã øòöøòä©

àøáù éî" ,äñðøt éã âàè ïãòé èáòâ øòèùøòáéåà¨

ïôàùàá èàä ñàåå øòôòùàá øòã ¯ "åúñðøt àøá ,åîåé©¨¨©©

ïéà ùèðòî ï'øàô æéétù éã ïôàùàá èàä ,âàè íòã¨¨©©©

.âàè íòã¨

ïåàøòã ,"åðñðà ïòîì" :ñéåà èøéô ÷åñt øòã
øéî áéåà ïøéáåøtñéåà æðåà ìéåå øòèùøòáéåà
,äñðøt éã øàô âéñééìô ïèòáøà ñàã æà ïò÷ðòãòâ©¨©©

øòèééåå èééèù ñò éåå ,èùéðøàâ èùéð èôìòä(çé ÷åñt)

."øéñçä àì èéòîîäå äáøîä óéãòä àìå ,øîåòá åãåîéå"
éã ïåô âòåå ï'ôéåà ïééâ ééæ ïìòåå ¯ "éúøåúá êìéä" ïàã©
.úåîéìùá ïééæ èòåå íùä úãåáò òöðàâ øòééæ ïåà ,äøåú©

øòãéã æéà ñàã æà ,åö èâéãðò òìòãðòî 'ø éáø©¨

÷åñt ïåô äðååë(åô ,èé÷ íéìäú)êéúååöî ìë"
âéèëéø æéà ,äðåîà èàä ñàåå ùèðòî øòã ,"äðåîà¨¨

"וואסטו. ענטפערן: אוודאי חבר דער וועט  באשעפער, אינעם גלייבט ער צו חבר  זיין פרעגט מענטש א ַַַָאויב

זאגן חז"ל  די אז  דאך  ווייסט דו חושד ? מיך ביזטו פארוואס גלייב? איך צו  צז.)הייסט  מאמינים(שבת 'ישראל  ַַָָָ

פאר וועט אויבערשטער דער אז  זיכער און רואיג איז  ער אויב פרעגן איהם וועט ער אויב אבער  מאמינים '...". ַַָבני

די  צו  זיין זוכה  איך זאל "הלוואי מויל , האלב א מיט  ענטפערן ער וועט הצטרכות'ן, זיינע  אלע צושטעלן ַַַָאיהם

אנגעהאנגען  זענען  בטחון און אמונה ווייל  סותר, אליין זיך איז איינער אזא אז איז , אמת דער  און מדריגה ". ַַַַָָָדאזיגע

ער איז  וועלט , גאנצע די פירט באשעפער דער אז  שלימה באמונה  גלייבט וואס מענטש דער  אנדערן. אין ַַַַָאיינס 

נישט איז ער אויב און באדערפענישן, זיינע אלע  צושטעלן איהם  וועט אויבערשטער  דער אז "פארזיכערט" ַַַַָדאך

אמונה . אויך איהם פעלט  עס  אז סימן א איז  דערין, ַַזיכער 

סדרה טז. היינטיגער  דער אין ïסוק דעם כ)אויף  ואבירם".(טז, "דתן רש"י : זאגט  בוקר", עד ממנו אנשים ָ"ויותירו 

שמ ïרשת אין ïסוק  אויפ 'ן יג)ותאויך אידן (ב , צוויי  געזעהן האט משה  און נצים", עברים  אנשים שני ָ"וירא 

כאïט פארוואס מן. פונעם איבערגעלאזט האבן וואס אבירם, און דתן געווען זענען דאס  אז רש "י, זאגט קריגן, ַַַָָָָָָזיך

האבן  זיי וואס  דאס  נישט און מן, פונעם  איבערגעלאזט האבן זיי אז "רשעות" זייער פון טייל אלס אן  ַַָָָָָָרש"י

קרח? פון  מחלוקת די ביי אידן  די אויפגעהעצט

האבן  אבירם  און דתן ווייל  אנדערן, צום  איינס  זאכן צוויי די צוגעגליכנט האט רש "י אז ענטפערן, מען ַַַָָקען

נעמען  מיר וועלן וואו פון טאג, מארגנדיגן דעם וועגן געזארגט  האבן זיי ווייל  דערפאר  מן", פונעם ַָָָָָ"איבערגעלאזט 

געהאלטן  האבן זיי הימל . פון  קומט ïרנסה  די  אז אמונה  גענוג געהאט  נישט  האבן זיי אז  אויס , קומט  ïַַַַָָרנסה ...

וואס געזארגט  זיי  האבן  דעם וועגן און השתדלות, און ארבעט זיין דורך שïייז זיין אליין באקומט  מענטש דער ַַַַָָָאז 

פון  אוועק נעמען זיי אז  זיי מיט זיך קריגט  און אנדערע  אויף  ברוגז  אויך איז  איינער  אזא מארגן. זיין וועט  ַַַַַָעס

אויפ'ן  איינער  האנט א געהויבן און געקריגט, דעמאלטס  זיך אבירם און דתן האבן טאקע  דערפאר ïרנסה , די ַַַַָָאיהם

ַאנדערן.

זארגט און רואיג ער איז  אויבערשטען, דעם פון איז  אלעס  אז  ווייסט  מענטש  דער אויב אז  מיר, לערנען דעם ַַַָפון

מענטש א אז  אנערקענט ער ווייל אנדערע , מיט קריגן זיך  צו נישט  ער  קומט  אויך  טאג . מארגנדיגן דעם וועגן  ַַַָָנישט

הימל . פון באשערט  נישט איז  עס  אויב ïרוטה, א אפילו צונעמען נישט איהם  פון ַַַקען



בשלח - קוואל  פרשה âéדער 

ïëééö øòèñòøâ éã æéà äðåîà ìééåå ,úååöî òìà íéé÷î©

.ã"ëò ,äøåú éã ïåô íåé÷ ï'ôéåà

הערן צו ווארט אויבערשטער  דער  - ידו  משה  ירים  ַכאשר
תפילה דיין

åðçéåíù àîöéå ,'åâå íòä úåúùì íéî ïéàå íéãéôøá
'åâå íéîì íòä(â¯à ,æé).

èâòøôøòã èàä ñàååøàô ,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã©¨¨

àæà ïéà ïãéà éã èâðòøáòâðééøà øòèùøòáéåà©©©

êàã ïò÷ êàæ àæà ?èùøåã ïåô ïééâåöñéåà ,ïåéñð ïñéåøâ©©©¨

?å"ç äøéôë ïòâðòøá

èøòôèðòøòã æà ,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã©

,ïäåèòâ ìòéöòtñ ñàã èàä øòèùøòáéåà¨

ïâéåà òøòééæ ïáééäåöôéåà ïåô âòåå à ïòðøòì åö ééæ éãë©

øòñéåøâ à æéà ñàã .ïòèùøòáéåà íåö ïééæ ììtúî ïåà¨©

êéåà ïåà .ùèðòî ïåô ùôðä úîìùä éã øàô ø÷éò©

øòã æà èëàîòâ øòèùøòáéåà øòã èàä íòã ïâòåå¨©©

øàð ,ùãåç à ìàî ïééà ïìàô èùéð ìàæ ïîâàè ïãòé ¨©¨¨¨

íåö ïééæ ììtúî øàôøòã ïìàæ ïãéà éã éãë ,øòãðåæàá©¨

.øòôòùàá©

èéåìñàã ,øéáñî '÷ä "íééçä øåà" øòã æéà ,íòã
äùòà äî" ,ïâéøùòâ èàä ä"ò åðéáø äùî ñàåå¨

"éðåì÷ñå èòî ãåò ,äæä íòì(ã ,æé)ñàååøàô ,äøåàëì .
ïãéà éã ñàåå íòã ïâòåå èâøàæòâ èùéð äùî èàä¨¨

øàð ?èùøåã ïåô ïééâñéåà å"ç ïòðò÷ ïåà âéèùøåã ïòðòæ¨

.ïøòðééèùøàô èùéð íäéà ïìàæ ééæ æà©¨©

èøòôèðòèàä äùî æà ,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã©¨

ééæ ìéåå øòèùøòáéåà øòã æà ïòðàèùøàô©©©

äùî èàä íòã áéìåö .íäéà åö ïééæ åö ììtúî ïòâðéååö¨

èìòôòâñéåà èàä àã ìééåå ,ïòååòâ ììtúî ïééìà èùéð©¨¨

äùî øòáà .øàôøòã ïééæ ììtúî ïìàæ ïãéà òìà æà©©¨©¨

ééæ èñòåå åã áéåà :ïòèùøòáéåà íåö è'äðòè'òâ èàä¨
,øéã åö ïòééøù ïìòåå ééæ æéá ,ìñéáà êàð ïééæ øòöî¨©

èìàååòâ èñàä åã ñàåå ïøéôñéåà èñòåå åã ïåàïãéà æà) ¨¨¨©

(ïòðòååàã ïìàæäìéìç äùî ïéåù èòåå ,ìééååøòã æéá øòáà , ¨©¨

ñàã ïåà ¯ "úòîùðä äðòè åæå" .ïøòåå èøòðééèùøàô©¨

.ïøòäøòã ïò÷'î ñàåå äðòè à æéà©¨

èâàæøòååù ò÷àè æéà'ñ ,øòèééåå "íééçä øåà" øòã ¨©

ñ'øòôòùàá íòã ,ïãéà éã éåæà éåå ïééèùøàô åö©©©

øòãðåàåå òñéåøâ òëìòæà ïäòæòâ ïáàä ñàåå ,÷ìàô âéìééä¨¨¨©

àæà ïáàä ïìàæ ,øáãî ïéà ïåà ,íé íééá ,íéøöî ïéà¨¨©©

ïáàä ééæ .ïòèùøòáéåà íåö ïòééøù èùéð ïåà ,úåòè¨

èâðòøá ñò úìòåú àøàô ñàåå èñåàååòâ ïéåù êàã¨¨©©

èøòäòâ èàä øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,ïòééøù ñàã¨¨

.íéøöî ïéà ééøùòâ øòééæ

èâàææà êéìâòî æéà'ñ æà ,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã ¨©©

ñéåà èùéð èìòô ñò æà ïèìàäòâ ïáàä ïãéà éã¨©©

èðéôòâ øòèùøòáéåà øòã éåå âðàì éåæà ,ïééæ åö ììtúî©©

ïéà èâðòøáòâ ééæ èàä øò áéåà ìééåå ,ééæ ïùéååö êéæ¨

øòééæ øàô ïäåèòâ éàãååà ñàã êàã øò èàä ,øáãî¨¨¨©©

ééæ ïåà å"ç ïøéåìøàô ééæ ïòðòæ ,èùéð áéåà ìééåå ,äáåè©

ïééæ êàã æåî ,éàî àìà .ïòðòååàã ïôøàã èùéð ïìòåå©©¨

ñàã .ééæ ïùéååö èùéð êéæ èðéôòâ øòèùøòáéåà øòã æà©¨

èâàæòâ ïáàä ïãéà éã ñàåå ïåéñð øòã ïòååòâ øòã æéà¨¨¨

('æ ÷åñt).ì"ëò ,"åðáø÷á 'ä ùéä"

èîå÷,ùåã÷ä "íééçä øåà" ïåô øòèøòåå éã ïåô ñéåà
øòã áéåà æà ,ïèìàäòâ ïáàä ïãéà éã æà©¨©©

øòî ééæ ïôøàã ,ééæ ïùéååö êéæ èðéôòâ øòèùøòáéåà©

,úåòè øòééæ ïòååòâ æéà ñàã ïåà ,ïééæ ììtúî èùéð¨

åö ïééæ ììtúî ìàæ'î æà ìéåå øòôòùàá øòã ìééåå©©¨

,êéæ èðåôòâ'î áöî òëìòåå ïéà ÷åìéç ïéé÷ èùéð ,íäéà
èâàæòâ èàä ä"ò êìîä äîìù éåå(ã ,á ù"äù)éðéòéîùä" ¨¨

ïòîå÷àá èùéðøàâ ïòî ïò÷ ,äìéôú ïà ."êìå÷ úàיז. ¨¨©

íééáäøãñ øòâéèðééä øòã ïåô óåñ(àé ,æ)ñò åàåå
:÷åñô ïéà èééèù ,÷ìîò úîçìî ïâòåå êéæ èãòø

."ìàøùé øáâå ,åãé äùî íéøé øùàë äéäå"øòã èâàæ¨

מלומדה ",יז . אנשים  "מצוות סתם  נישט און כוונה , געהעריגע  די מיט  און הארצן טיפן פון זיין אבער דארף  תפילה  ַַדי

טייטשט זצ"ל  ברטנורא עובדיה  רבינו נקא")ווי "עמר ספר  זיין היינטיגער(אין דער  אין רש "י פון  ווערטער די אויף

י)ïרשה עלטערן.(יד , זייערע  פון פאך די  אנגעכאïט האבן אידן די אבותם". אומנות תפסו ה', אל  ישראל  בני ַַָָ"ויצעקו

ווייל איז, תפלה זייער  פון חסרון דער ע"ה , רבינו משה  צו געזאגט  האט  אויבערשטער דער  אז ברטנורא, דער  ַָָָזאגט

נישט אבער  צרה, א פון צייט אין דאווענען צו געפירט זיך  האבן אבות זייערע  ווייל  דערפאר נאר דאווענען ַַַַָָָזיי



בשלח - קוואל  פרשה דער  ãé

ïéøáâúîå ,éåìöá éåãé äùî ó÷æ ãë äåäå" :"ïúðåé íåâøú"
ïéøáâúîå àééìöîì ïî éåãé çðî äåä ãëå ,ìàøùé úéá
èðòä òðééæ ïáéåäòâôéåà èàä äùî ïòåå ."÷ìîò úéáã¨

,÷ìîò óéåà è÷øàèùòâ êéæ ïãéà éã ïáàä ,ïòðòååàã åö©¨©

,ïèòá åö ïåô èðòä òðééæ èâééìòâtàøà èàä øò ïòåå ïåà¨©¨

éåæà .øò÷øàèù ïòååòâ ÷ìîò ïåô ïùèðòî éã ïòðòæ©©

¯ "äðåîà åéãé éäéå" ÷åñt ï'ôéåà é"ùø êéåà èâàæ¨
èðòä ñ'äùî ."äðåëðå äðîàð äìôúá íéîùä úåùåøt"
òèáééìâàá à èéî ìîéä íåö è÷òøèùòâñéåà ïòååòâ ïòðòæ©©

èùéð ïáàä ïãéà éã æà ïòî èäòæ .äìéôú ò'úîà ïåà©¨

øàð ,øòèéìéî øòééæ ïåô çë ï'èéî ,÷ìîò øòáéà èâéæòâ¨

.úåìéôú ñ'äùî ïåô úåëæ ï'èéî

êàðà"ùøäî øòã èâàæ ,øòî,úåãâà éùåãéç :ãð úåëøá) ¨¨

("äùî äéìò áùéù ïáàå" ä"ãéã ïåô øòèøòåå éã óéåà
äùòù äòùá äùî äéìò áùéù ïáà äàåøä" ,àøîâ
éðôì çáùå äàãåä ïúéù êéøö ,÷ìîòá äîçìî òùåäé
ïëìòåå óéåà ïééèù íòã èäòæ ùèðòî à ïòåå ."íå÷îä©

òùåäé ïòåå èééö øòã ïéà ïñòæòâ æéà ä"ò åðéáø äùî
ïáéåì øò óøàã ,÷ìîò èéî ïèìàäòâ äîçìî èàä©

.ïòèùøòáéåà íòã ïò÷ðàã ïåà©

èâàæóéåà æà ,ñéåà èîå÷ íòã èéåì ,à"ùøäî øòã ¨©

óøàã ,ñð à èøéñàt èàä ñò åàåå èøà ïà©¨¨©©©

äëøá à ïëàî ïòî(ñð ï'ôéåà)øòã æéà øòáéøòã ïåà . ©©

¯ ïééèù øòã êéæ èðéôòâ ñò åàåå ¯ "äòáâä ùàø"
èøéñàt èàä ñò åàåå ñð íòðåô èøà øòã æéà ñàã¨¨¨©

äùî èàä èøàã ìééåå ,äîçìî éã ïåô ïåçöð øòã¨

ïáàä éåæà ïåà èðååàãòâ ïåà èðòä òðééæ ïáéåäòâôéåà©¨

.ì"ëò ,÷ìîò ïâò÷ è÷øàèùòâ êéæ ïãéà éã©

ïòäòæóéåà èøéñàt èàä ïåçöð øòã æà ,íòã ïåô øéî©¨©

íåö èðòä éã óéåà èáééä'î åàåå èøà íòã¨

ñò åàåå èøà ï'ôéåà èùéð ïåà ,èðååàã'î ïåà ìîéä©¨

øàô èùéð èîå÷ äîçìî éã .äîçìî éã øàô èîå÷¨¨

ìééåå ,èðååàã'î åàåå èøàã øàð ,ãìòôèëàìù ï'ôéåà©¨¨©

.íéàðåù éã ïòî èâéðòèøòèðåà äìéôú èéî

זיין מחשיב  אליין זיך דארף  איד א  - ַַַויאמינו 

ï'ôéåàäøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt(àì ,ãé)åðéîàéå"
÷åãö éáø ÷"äøä èâàæ ,"åãáò äùîáå 'äá¨

ò"éæ ïéìáåìî ïäëä(ãð÷ úåà ,"÷éãöä ú÷ãö")êéøöù íùë" :
ïéîàäì êë øçà êéøö êë ,êøáúé íùäá ïéîàäì íãà
ïéà ïáééìâ óøàã ùèðòî øòã éåå éåæà è÷ðåt ,"åîöòá©©

êéæ ïéà ïáééìâ êàðøòã øò óøàã ,ïòèùøòáéåà íòã©¨

èéî èôòùòâ à èàä øòèùøòáéåà øòã æà ,ïééìà©©¨©

ìòåt" à èùéð æéà ,ùèðòî øòã ,øò æà ïåà ,íäéà©©

øòã ïåô èîå÷ ùôð ïééæ æà ïáééìâ óøàã øò .å"ç "ìèá©©

øòèùøòáéåà øòã æéà øòáéøòã ïåà ,àåä êåøá øòôòùàá©
ïìéåå ïééæ èåè øò ïòåå íäéà èéî òùòúùî êéæיחñàã .¨

."åãáò äùîáå 'äá åðéîàéå" ,÷åñt ïåô äðååë éã æéà
èðæéåè 600 éã ¯ ìàøùé ììë óéåà æîøî æéà "äùî"
èáééìâòâ ïáàä ïãéà éã ,èñééä ñàã .øåã íòðòé ïåô ïãéà¨¨

דאס אויבערשטען. אויפ 'ן נאר זיך, פארלאזן צו וועמען אויף נישט האבן זיי אז  באמת אנערקענען זיי ווייל ַַַָָָָדערפאר

תפלה . פון וועג ריכטיגער א נישט ַאיז 

"אומנות ". אן ווי זיין דארף  תפלה אז  אבותם", אומנות "תפסו  רש"י, פון ווערטער  די אויף  בפשטות, זאגן ַַַָמ 'קען

מ 'דארף תפלה. מיט  איז  אזוי פאך , זיין פארשטארקן און פארבעסערן צו כסדר זוכט פאכמאן א ווי  אזוי ïַַַַַַַַַַונקט 

ברוחניות  האבן, מ'דארף  וואס  אלעס  אויבערשטען  דעם ביי מען ïועל'ט אזוי  און זיין, צו מתïלל  זעהן ַַַָָכסדר 

ובגשמיות.

דעריח . אין געפינען מיר ווייל מען'...'", מיינט  מיך 'נישט און רשע  א בין "איך זאגן, נישט זאל  מענטש  ַָָדער

ïסוק  אויפ 'ן סדרה , יב)היינטיגער קבורה(טו , צו געווען זוכה  האבן מצריים די אז  רש "י, זאגט ארץ ", ַָָ"תבלעמו

"ה' געזאגט האט  ער וואס  ïרעה, ווי רשע אזא אפילו אז  דעם , פון מען זעהט  הצדיק ". "ה' געזאגט האבן זיי ַַַָָָָָווייל 

אויך  אויבערשטער  דער האט ווערטער, זיינע  אויף  באקומען חרטה  תיכף האט  ער און מינוט , איין פאר נאר ַַָָָהצדיק "

דערפאר . שכר באצאלט איהם  האט און געווען מחשיב ַַָָָדאס

ער ווען מענטש  פאר 'ן ברכה  א זענען זאכן דריי צחות, בדרך געזאגט  האט  זי"ע  סלאנימער  מאטיל  רבי ַַַָָָָהרה "ק

זוכה זאל  ער ב) נשמה . יציאת בשעת אידן צען פון מנין א געפינען זיך  זאל עס א) וועלט : דער  פון אוועק  ַַָָגייט 

פלעצער . גוטע אויף  אנקומען זאל  ירושה זיין פון געלט דאס ג) ïטירה . זיין  נאך קערïער  זיין טובל 'ען מ 'זאל  ָָָָָזיין

זוכה האבן זיי אידן; טויזנט 600 במעמד  געשטארבן זענען זיי געווען: זוכה  מצריים די האבן זאכן, דריי די צו  ַָָָאון



בשלח - קוואל  פרשה åèדער 

ïåà ,ìîéä ïéà çë à èàä ééæ ïåô øòðééà øòãòé æà©¨©

.ééæ ïéà èñéìâ øòèùøòáéåà øòã æà©

øéîà ïòîòðñéåøà íòã ïåô ïôøàã øéî ïåà ,ïòðò÷©©©

àååòâïòåå ,øåã ïâéèðééä ïéà ìòéöòtñ ,÷åæéç òâéãì ©
óøàã'î .äðåîà ïéà ìâðàî à øòãééì èùøòä ñò©©©

ùèðòî íòã ïìé÷tà ïò÷ òøä øöé øòã æà ïò÷ðòãòâ©¨

æéà ñàåå ïåà ,åèæéá øòåå" ,íäéà èéî è'äðòè øò ïòåå¨

,ãéà ïãòé ïåô äãåáò éã æéà ."?äãåáò òöðàâ ïééã ãøòåå©

:ïòééøùñéåà ïåà òøä øöé íòã ïâò÷ ïìòèùåö÷òååà êéæ©

ñàåå äìåòt òãòé ...âéìééä ïéá êéà ...ñéåøâ ïéá êéà"
òñéåøâ è'ìòåt ïåà ,ãåáëä àñë íåö èëééøâøòã ,äåè êéà

"ïëàæיט. ©

éåæà,ò"éæ áåùèàìæî íééç íäøáà éáø ÷"äøä èâàæ ©¨

"íééçì çøåà" ÷"äôñ ïéà(åðéæàä 'ô)÷åñt ï'ôéåà
(ë ,áì íéøáã)ïåîà àì íéðá ,äîä úåëåtäú øåã éë"

ééñ ,ïèìòåå ïòééøãåöøòáéà çëá æéà ãéà øòãòé ."íá
ïøéô ééæ ñàååøàô äáéñ éã .úåéîùâá ééñ ,úåéðçåøá©¨

íéðá" ìééåå øàôøòã æéà ,úåëtäî òëìòæà êøåãà èùéð©©©

.çë íòðòâééà øòééæ ïéà èùéð ïáééìâ ééæ ¯ "íá ïåîà àì

éãèâàæ àøîâ(.åè ïéëøò)øåã íòðòé ïåô ïãéà éã æàøòã) ¨©

(øáãîä øåã÷åñt øòã .äðåîà âéðééåå èàäòâ ïáàä¨©

èâàæ(æ ,å÷ íéìäú)ïòîì íòéùåéå ,óåñ íéá íé ìò åøîéå" ¨

ïáàä ïãéà éã æà ,øéî ïòðøòì íòã ïåô ïåà ,"åîù©¨

,êéìâòî æéà'ñ ,èâàæòâ ïåà èééö òðòé ïéà èâéðòtùòâøòãéåå¨

,èééæ ïééà ïåô íé ï'ôéåà óéåøà ïòééâ øéî éåå éåæà è÷ðåt æà©©©

.íé ïåô èééæ òèééååö à ïåô óéåøà íééøöî éã ïòééâ éåæà©©©

óøàãà ïéà æà êéìâòî æéà éåæà éåå ,ïééèùøàô ïòî ©©©©©

úåìâúä àæà åö ïòååòâ äëåæ ïáàä ïãéà ïòåå èééö¨©©

ï'ôéåà ïäòæòâ èàä èñðéã ò'èåùt à åìéôà æà ,úé÷ìà©©©¨

èâàæòâ ïåà øòâðéô ï'èéî ïæéååòâ ïåà ,äðéëù òâéìééä éã íé¨

êàð ééæ ïáàä ,ïâòååèñòãðåô øòáà ,"åäåðàå éì¯à äæ"¨¨¨

?õøàä ïöðàâ ï'èéî øòôòùàá ïéà èáééìâòâ èùéð õìà©©©©

èøòôèðòáåìòìî éëãøî äùî éáø ÷"äøä æ"àà
èáééìâòâ ïãéà éã ïáàä éàãååà æà ,ò"éæ©¨

ïäòæòâ íäéà êàã ïáàä ééæ ìééåå ,ïòèùøòáéåà íòã ïéà¨¨

ïéà èáééìâòâ èùéð ïáàä ééæ ,ïòã ñàåå øàð ."ïéòá ïéò"¨¨¨

åö èòååòèàøòâ ,ñð à åö éåàø ïòðòæ ééæ æà ,ïééìà êéæ©©©©

èàäòâ àøåî øòáéøòã ïáàä ééæ .íééøöî éã ïåô ïøòåå¨©

,íééøöî éã øàô êéåà ïèìàtù êéæ èòåå íé øòã æà©©©

íòã ïâòåå .èééæ òøòãðà ïà ïåô ïééâôéåøà ïìòåå ééæ ïåà©©©

âéðééåå èéî ïùèðòî ,"äðîà éðè÷" ïôåøòâðà ééæ ïøòåå¨

øòðééà øòãòé æà èáééìâòâ èùéð ïáàä ééæ ìééåå ,äðåîà¨©

.èìòåå øòã óéåà ïäåèåöôéåà çëá æéà ééæ ïåô

דערהויבן מען ווערט נסיונות  דורך - אנסנו למען 

ïéàäøãñ øòâéèðééä øòã(ã ,æè)ïòîì" ,øéî ïòðòééì
øòèùøòáéåà øòã ."àì íà éúøåúá êìéä åðñðà
ïééâ ïìòåå ééæ áéåà ïãéà éã ïáåøtñéåà ìòåå êéà ,èâàæ¨

ô âòåå ïéà.èùéð øòãà ,äøåú ïééî ïå¨

- ערטער גוטע  אין אנגעקומען איז זילבער און גאלד זייער און סוף, ים פון וואסערן די אין "טבילה " א צו ַַָָגעווען

אידן... די פון  הענט די אין

זאגט יט . זי"ע וואלאזשינער חיים רבי גאון ספה"ק דער  אויך זעה  און ט , א, שה"ש מהר"ח  דרשות פ"ט, סוף  א', שער החיים", ("נפש ָָָ

"לסוסתי") ד "ה  שושנה, ליקוטי אלימלך", ע "ה"נועם רבינו משה צו געזאגט  אויבערשטער דער האט  סוף, ים  קריעת ָָביי

טו) יד, עס(פרשתנו אז  זיין, מרמז  געוואלט האט  אויבערשטער דער ויסעו ". ישראל  בני אל דבר אלי, תצעק ַָָ"מה 

וועלן  און אריין, ים אין אריינגיין וועלן און בטחון און אמונה שטארקע  האבן  וועלן זיי אויב אידן. די אין זיך ַַַָווענדט 

אז הימל , אין התעוררות א זיין גורם דערמיט  זיי וועלן זיי, פאר שïאלטן זיך וועט ים  דער אז זיך ביי זיכער  ַַַַַזיין

ברכבי  "לסוסתי ïסוק פון כוונה די איז  דאס זיי. פאר שïאלטן זיך וועט  ים דער  און נס  דער ïאסירן וועט ַַַָעס

אז געווענליך, ווי פארקערט - מצריים די געפירט האבן ïרעה פון  פערד די  ווי אזוי ïונקט  רעיתי". דמיתיך  ïַַַָרעה

רעיתיך", "דמיתיך אזוי געפירט. זיי פערד  די האבן ארמיי, זיין און ïרעה ביי אבער פערד, זיין פירט רייטער ַַָָדער

כביכול "פירן" זיך ער  לאזט  ערבות ", "רוכב דער איז ער  כאטש  אידן. די מיט כביכול  אויבערשטער  דער  זיך ָָפירט 

אידן. די  פון מעשים  די דורך

ïסוק  דער זאגט דעם כו)אויף לג , "רייטן"(דברים צו אויבערשטען, דעם  כביכול  "העלפן" אידן בעזרך ". שמים "רוכב ָ

עבודה זיין מיט איד יעדער גבוה ", צורך "העבודה חז "ל די פון  ווערטער  די פון כוונה די אויך איז דאס  הימל . ָאויפ'ן

העליונים . עולמות די אין  ïאסירט וואס  אלעס כביכול  פירט  וועלט, דער  ַַָאויף
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אברהם"כ. "בית וישב)דער נפתלי (פ' רבי וקדוש גאון דעם ביי ïאסירט  האט  וואס  מעשה מורא'דיגע  א ַַָָברענגט 

איינגעלאדנט חכמים " "סמיכות בעל  דער איז  אמאל חכמים ". "סמיכות ספר  פון מחבר  און ïויזנא, אבד"ק זצ "ל ַַָכ "ץ 

איבעררעדן  געוואלט  איהם זי האט  געזעהן, איהם  האט  קעניג פונעם טאכטער  די ווען ïאלאץ . קעניגליכן אין ַַָָָָָגעווארן

זי  אז  אויסגעקומען איז עס  ל "ע. דערפון געווארן קראנק איז  זי אז כך כדי עד איהם , מיט  האבן  צו  חתונה ַַַָרח"ל 

האט צדקות, און חכמה זיין מיט העמדל . צניעות'דיג נישט א טראגנדיג צימער, אין אליין איהם  מיט געבליבן ַַָָאיז 

געווארן. געראטעוועט ער איז אזוי און  ענין, דעם  צו  שייך נישט  איז  ער  אז  צוצורעדן איר  באוויזן נפתלי רבי ַַַַָָאבער

אז געזאגט  נפתלי  רבי האט  געליטן, האט  ער וואס  בזיון פאר'ן איבערבעטן געוואלט איהם  האט  קעניג דער ַַָָָָָָווען

שטארקן  געדארפט  זיך האט  ער  און געטראגן, דעמאלטס האט זי וואס העמדל  דאס נאר  איהם פון פארלאנגט  ַַָָָָָָער

כדי  הסתלקות, זיין נאך  "תכריכים " דערפון מאכן מ 'זאל  באפוילן האט ער און איר, אויף  קוקן  צו  נישט נסיון ַַָָָאויפן

טוהן. שלעכטס  קענען נישט  איהם זאלן זיי מזיקין די קעגן שיצן איהם זאל  ָָעס 

אז זאגן , פלעגט  פנים", "עבודת פון מחבר זצ"ל , לוריא יוסף אהרן רבי הגה "צ חסיד סלאנימער בארימטער ַַָָדער

חיות  אלע  סוף , ים ביים געזינגען האבן אידן די און משה  וואס  שירה די פון מעלה די ס 'איז  וואס פארשטיין ַַַָָָמ 'דארף 

פון  אויפטוה דער  נאר  שירה ". "ïרק אין באריכות געברענגט ווערט  עס ווי אויבערשטען, דעם  פאר שירה דאך  ַָָזינגען

זינגען, צו נאטור זייער איז  אזוי ווייל  שירה  זינגען  חיות  די ווייל  געווען, איז  געזינגען האבן אידן די וואס שירה ַַָָדי

דערטרינקען  ווערן זיי אז געמיינט האבן זיי נפש", עד מים "באו פון מצב א אין געווען איז אידן די פון שירה די ַַָָאבער

מיט הוא. ברוך אויבערשטען פאר'ן ארויף גייט שירה אזא שירה . געזינגען זיי  האבן פונדעסטוועגן און ח "ו, ים ַַַַָאין

הוא. ברוך אויבערשטען פאר 'ן טבע די אויף  שטארקן זיך קען ער  אז  בהמה, די ווי העכער מענטש דער  שטייט  ַַַדעם

זאגט זצ"ל  מידנער משה  רבי "זה ")הגה"צ ד"ה  אבות", ïסוק("תורת ב)אויפ 'ן אבי (טו, אלוקי ואנוהו, אל -י "זה  ָ

א  ער  - א-לי" "זה  זאגט: איד א ווען געטליכקייטוארוממנהו". אויבערשטען'ס דעם זיך  אויף נעמט ער ג-א-ט, מיין יז ַָָ

איהם  ביי וואוינען וועל איך - "ואנוהו" איהם: אנטקעגן אויבערשטער דער  זאגט מדרגה, זיין פון לויט איז ("ואנוהו" ַָ

"נוה ") - דירה נישטלשון  מאכט מענטש  דער אויב אבער דירה. איין אין איהם מיט וואוינען וויל  אויבערשטער דער אז  ,ַַָ

דאן  אבי", "אלוקי זאגט  ער יחוס , גרויסן זיין אויף  נאר זיך פארלאזט  ער נאר זיך , אויף אויבערשטען דעם ַַָָָָקעניגן

פון  אוועק געבט  מענטש דער  וואס  איז  עיקר דער איהם . פון אויפהייבן זיך אויבערשטער  דער טוט  ַָ"וארוממנהו ",

פון  מקריב נישט איז  ער אויב אבער נאמען. זיין  אויף נתייחס  ווערט דאס  טוהן, צו שווער איהם ס 'איז  וואס  ָָָָזיך

קען  אזוי ווי געפרעגט , האט זי"ע, שמואל " "דברי בעל  הרה"ק  רבי, סלאנימער  דער ווי ער איז  פעטס, און בלוט ַָָזיין

איהם?... פאר געגעבן איך האב וואס  "מיינער"... ער איז  וואס  מיט א-לי", "זה זאגן ַָָָָער 

"אלוקינו" זיין דארף  צוערשט אבותינו". ואלוקי "אלוקינו זאגן מיר  געזאגט, האט  זי"ע הקדוש טוב  שם  בעל ַָָָדער

אבותינו "... "ואלוקי  זיין קען דערנאך זיך. איבער אויבערשטען דעם קעניגן מאכן זאל  מענטש דער -ַָָ

ישראל" "בית  בעל  הרה"ק רבי, גערער  דער  געזאגט  האט  טוב, שם  בעל פונעם ווערטער דערמאנטע  די ָָלויט 

דערנאך  און איהם , איבער קעניג א פאר אויבערשטען דעם מאכן זאל  מענטש דער  א-לי", "זה  זיין דארף קודם ַַַַָָזי"ע :

עלטערן. מיינע  פון גאט דער  אויך  איז  אויבערשטער דער אז זאגן ער זאל  אבי ", ַָָָ"אלוקי

אין  אריינפאלן  נישט  ער זאל  מצב, נידעריגן א אין חלילה איז  מענטש דער  אויב אבער , זייט, צווייטער דער ַַַָָפון

קען  ער און יעקב, און יצחק, אברהם , אבות הייליגע די פון  שטאמט ער  אז שטארקן זיך זאל ער  נאר ח"ו, ַַַָָיאוש

אבותם אומנות "תפשו  זאגט : רש "י וואס  ספרים די טייטשן אזוי שורש . און מקור זיין  צו זיך אומקערן ַָָשטענדיג

מתïלל געקענט שוין זיי האבן אזוי ווי איז  במצרים", קברים אין  "המבלי גע'טענה 'ט ערשט דאך האבן אידן די ַָָָבידם ",

נ נפש? מסירות מיט  ים אין אריינשïרינגען און זיך זיין האבן זיי עלטערן, זייערע  פון פאך  די אנגעכאïט  האבן זיי אר  ַַַָָָָ

מצב . שווערן אזא אין אפילו האפענונג  זייער  פארלוירן נישט  זיי האבן אזוי און אבות, הייליגע  זייערע  אין ַַַַָָָאנגעכאïט 
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איז און ל"ע געזונט נישט געווען ליידער  איז וואס טאכטער א געהאט  האט וואס  ישראל , ארץ  פון יונגערמאן ַַַַָָָָא

מגיד א פון  געהערט  אמאל  האט שבע , באר  אין  ש ïיטאל  א אין באוואוסטלאז  ספרים)געלעגן פון  נאמען ווען (אין אז  , ַַַַַָָָָָ

ווערן  וועג, באשעפער'ס  פאר'ן טבע  זיין צעברעכט  און זיך הייליגט ער  און  נסיון , גרויסן א אויף  זיך שטארקט איד  ַַַַַא

האבן. דארף  ער וואס  אלעס אויס 'ïועל 'ן קען ער און הימל , פון טויערן אלע  איהם פאר געעפענט  שעה  יענע  ַַַָָאין

נישט האבן זיי וואס  מעדיצין געוויסן א חולנית די פאר  האבן געדארפט דאקטוירים  די האבן  טאג  געוויסן א ַַַַָָָָָָאין

יונגערמאן  דער  איז  אביב. תל  אין נאר באקומען געקענט  מען האט מעדיצין, דאזיגן דעם  באזיץ . אין ַַַַָָָגעהאט 

טאכטער . זיין פאר  מעדיצין דעם קויפן צו אביב, תל  קיין ַַָָאריבערגעפארן

איז וואס סצענע א אויגן, די פאר  געקומען אנטקעגן איהם איז אביב , תל אין אויטאבוס פון ַַַַָָָאראïשטייגנדיג

זיינע געהיטן כוחות אלע מיט  האט און געווען מתגבר זיך האט יונגערמאן דער אבער  אויסגעהאלטן, געווען ַַַָָָנישט

דערמאנט ארט אויפ'ן  זיך  האט  ער און נסיון, דעם בייגעשטאנען טאקע  איז ער  ח"ו . ווערן צו נכשל  נישט  ַַָָאויגן 

אויסגעגאסן  זיך האט ער וואו ווינקל, א אין געגאנגען ער  איז  מגיד. יענעם פון געהערט האט  ער  וואס  ווערטער די ַַָָָָאין

שלימה . רפואה א הימל  פון שיקן איר און קינד זיין אויף האבן רחמנות זאל  ער אז אויבערשטען, פאר'ן הארץ  ַַַַָָָדאס 

דערמאנטע די מ 'פארקויפט  וואו  געשעפט  צום  צוגיין געוואלט ער האט  זיין, מתïלל געענדיגט האט  ער  ַָָָווען

האט ווארט, א אפילו  ארויסזאגן קענענדיג נישט  און איהם, מיט פארבונדן זיך בית בני זיין האט אינצווישן, ַַַַָָָָרפואה.

התרגשות, פון געוויין א געווען איז דאס  אז  ארויסגעשטעלט זיך האט  ש ïעטער  טעלעפאן. אויפ 'ן געוויינט  זייער ַַַָָָזי

זיך  האט טאכטער זייער  אז מאן פאר'ן דערציילט  זי האט  מינוט, עטליכע  נאך בארואיגט  זיך האט זי ווען ַַַַָָָָָאון

שטו די צו  און פריער, מינוט  עטליכע  זיך אויפגעכאïט האט  אונטערזוכט , זי האבן וואס  דאקטוירים די פון ינונג  ַָָָָ

מעדיצין... דעם אין נישט שוין זיך מ 'נויטיגט און צוביסלעך, אוועקצוגיין אנגעהויבן האט  מחלה  די  אז  ַַַָָארויסגעשטעלט ,

טבע ! זיין קעגן זיך שטארקט  וואס מענטש  א פון כח גרויסער דער איז  דאס  ַַָאט

א  געלערנט  האט ישיבה זיין אין אז דערציילט, מיר האט ישיבה , חשוב'ע  א אין לערנט  וואס  בחור  עלטערער  ַַַַָָָאן

און  תשע "ז , שנת בא פרשת זונטאג געהאט חתונה  האט  בחור יענער געווען. מצער זייער איהם  האט  וואס  ַָָָָבחור

איז דערצו, און געווען, מצער  אזוי איהם  דאך האט  חתן יענער ווייל  דילעמע , א אין געפונען זיך האט בחור  ַַָָָדער

דער אז אזוי ישיבה, די פון תלמיד א נאך פון  חתונה די פארגעקומען נאכט  זעלבע  די האט(עלטערער)אין בחור ַַַַָָָ

עגמת  געמאכט איהם האט וואס בחור דעם פון  חתונה  די  צו  קומען נישט  קען ער  פארוואס  תירוץ  גוטן א ַַַַָָָגעהאט 

געהאט ... חתונה האט  ישיבה פון חבר א נאך  ווייל  ַַָָנפש,

חתונה די צו  געגאנגען איז  ער  און רצון, טבעיות'דיגן זיין ברעכן צו באשלאסן ער האט  אבער , ַַָָָפונדעסטוועגן,

משמח און געטאנצט אפילו דארט האט ער  און נפש, עגמת  און צער פאראורזאכט איהם האט  וואס  בחור דעם  ַַַַָָָָפון

חתן. דעם געווען

וואס שידוך א וועגן שדכן, א עלטערן זיינע  צו טעלעפאנירט האט  אינדערפרי, בא פרשת מאנטאג ַַָָָָָָצומארגענס ,

שידוך, יענעם טוהן געוואלט האבן עלטערן זיינע און פריער , יאר האלבע א מיט איהם  פאר  אנגעטראגן שוין ַַַָָָָָָמ 'האט

מאנטאג  יענעם אבער שידוך . אינעם  אינטערעסירט  געווען  נישט  דעמאלטס  זענען מדוברת די פון עלטערן די ָָָָָנאר

קומען  זיי דארפן בא ïרשת דינסטאג אז  געזאגט, און שידוך, צום צוטרעטן  געוואלט "ïלוצלינג" זיי האבן ַַָָָָאינדערפרי,

למעשה, "אפיציעל "... נישט אגב"... "בדרך בחור דעם זעהן ווילן זיי און מש ïחה-קרוב, א פון חתונה  די צו שטאט  ַָָאין

החמה ! שקיעת פאר  נאך דינסטאג, יענעם  ומוצלחת, טובה  בשעה געקומען צושטאנד שידוך דער איז ַַָָָאבער,

קולכא . דער  וואס דעם דורך נאר קול , גלייכן א מיט  ניגון א זינגען נישט  מ'קען ווי אזוי ïונקט אז נאך, ַַַַָָָָמ 'זאגט 

דייקא  אז  גלייבן מענטש  דער  דארף  אזוי  געזאנג, וואונדערליך א געבויט  ווערט ïארא גייט און ארויף  ַַַַַַַָגייט

די  אויך ווייל  געזאנג, וואונדערליכער  און זיסער א לעבן, זיין פון שירה  די זיך  שאפט  ירידות, און עליות זיינע ַַַדורך

וועגן. טובה זיין פאר זענען האט, מענטש  דער וואס  שוועריגקייטן און ַָָירידות
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