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די אז גלייבן - פיך עם אהי' ַאנכי
ויעשה ועושה 'עשה דער איז רבש"ע

המעשים ' לכל 

äìàåíéàáä ìàøùé éðá úåîù
äîéøöî(à ,à).

øòãà ,úåùøã òðééæ ïéà èâàæ ï"ø¨©
ä"ò åðéáø äùî ñàååøàô íòè©¨
áéåà ìééåå ,"íéúôù ìøò" ïà ïòååòâ æéà©
ïèìàåå ,ïãòø èåâ èðò÷òâ èìàåå øò¨¨
ïøàååòâ æéà äùî æà ,èâàæòâ ïùèðòî¨©¨
éã ïòîåðòâñéåøà ïåà ìàøùé âéäðî øòã©
èàäòâ èàä øò ìééåå ,íéøöî ïåô ïãéà¨©
÷étî ät" à ïòååòâ æéà øò ,ìéåî èåâ à©©
ñéåøâ øò æéà íòã áéìåö ïåà ,"úåéìâøî
øòã èàä øàôøòã .ïøàååòâ¨©¨
ïééæ ìàæ øò æà èëàîòâ øòèùøòáéåà©©¨
êàæ òãòé æà ïæééåå åö ,"íéúôù ìøò" ïà©©©
ïà åìéôà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà©©

âéäðî øòã ïééæ ïò÷ "íéúôù ìøò"
ìéåå øòèùøòáéåà øòã ïòåå ,ìàøùé
ïåà íéøöî ïåô ïãéà éã ïòîòðñéåøà©
øòã ìééåå ,ééæ øàô âéäðî à ïòîéèùàá©©©
øòã éåå ,íäéà èéî æéà øòèùøòáéåà

èâàæ ÷åñt(áé ,ã)."êét íò 'éäà éëðàå"l̀ e ew dyxt xrcúåîù - ¨©

ñàã,ùèðòî ïãòé øàô ãåîéì à æéà ¨©©
ïåô äðéçá òðòâééà ïééæ èéî
ìéåå ùèðòî øòã ïòåå ."íéøöî"

"íéøöî" òðééæ ïåô ïééâñéåøà(ïèôàùâðò), ©§¨©

à ,ìäàî èôà øò èëàøèèòåå øò æ ©¨¨©
íòã óéåà úå÷çã òðééæ ïåô ïééâñéåøà©
øòáà ,âòåå ïøòãðà ïà óéåà øòãà ,âòåå¨©©¨
òðééæ ïåô ïééâñéåøà øò ïò÷ úîàá©
ïéà ïåà ,ïôåà íòã óéåà øàð ,ïèôàùâðò©¨
øòèùøòáéåà øòã ïòåå èééö éã
ïåô ïøòåå øåèt ìàæ øò æà èìäòôàá©¨

ïòîòìáàøt òðééæàààà. ¨

ïאסירט א. האט וואס מעשה א  דערציילט מיר האט אמעריקע, פון רב  חשוב'ער ַַַַָָָא 

מערערע מיט אריבערגעצויגן זיך האט וואס קרובים, זיינע  פון איינעם ַָָביי

דער  איז פאך , פון לעיקוואוד. התורה עיר דער אין קהילה, זיין פון ַמיטגלידער

איינער  הייסט, דאס "לאקסמיט", א  ענגליש, אויף מ'רופט וואס געווען ַַַָָיונגערמאן

טירן. אין שלעסער פארריכט  אדער אריין, שטעלט  ַַָָוואס

געפונען  נישט אבער יונגערמאן דער האט לעיקוואוד, קיין זיך אריבערציהען ַַָָָנאכ'ן

זיך האבן שלעסער, א  אלס ארבעט באקומען צו השתדלות 'ן זיינע  אלע ַַַַַַָארבעט.

מודעות  פאר באצאהלט האט ער גארנישט. מיט אין ('‡„ÒË�ÚÓÊÈÈË¯ÚÂÂ')אויסגעלאזן ַַָָָָ«

אז  מעלדעט ער וואו א.ד.ג. שוהלן, אין מודעות אויפגעהאנגען צייטונגען, ַַָָלאקאלע 



שמות - קוואל פרשה âַדער

איז  אלעס דאס "לאקסמיט". א  פאכמאן, נייעם א  צו געווען" "זוכה האט שטאט ַַַַַַָָָדי

למעשה... נישט אבער ביכער, אנצופילן גענוג געווען ָָָאבער

עמיצער  אז טעלעפאן" "סעליולאר זיין אויף געזעהן ער האט טאג, געוויסן א ַַַָָָאין

טעלעפאן, דעם געענטפערט האט ער ווען טעלעפאן. אומבאקאנטן אן פון ַַַָָָרופט

האט  ער ווען אזוי. און אזוי איז נאמען זיין אויב  געפרעגט איהם יענער ַַָָָהאט

פול  בערזל א  געפונען האט ער אז געזאגט, איהם יענער האט יא , אז ַַַָָָָגעענטפערט

מיר  צו אריבער אלזא , "קום, דאלאר. עטליכע אויך און קארדס", "קרעדיט ַַַַָָמיט

אויפ'ן  כראוי, אבידה' 'השבת פון מצוה די זיין צו מקיים זיין זוכה כ'זאל כדי ַָאהיים,

אופן". בעסטן

נישט  ווייסט ער אז איד, דעם פאר געענטפערט אבער האט יונגערמאן ַַַָָדער

מיט  בערזל, אייגענעם זיין טאש זיין אין טראגט ער בערזל... אזא  פון זאגן ַַַָָצו

האט  ער זייניגן, ביים געהאלטן זיך  אבער האט יענער קארטלעך "... "קרעדיט ַַַָָָאלע 

בערזל... זיין

הויז. אין יענעם צו געגאנגען ענדליך  יונגערמאן דער איז שïעטער, טעג ַַצוויי

אז  זעהענדיג געלעכטער, הילכיגן א  אין אויסגעבראכן ער האט אהין, ַַַָָָאנקומענדיג

זיי, צווישן שïיל-קארטלעך , מיט פול געווען איז וואס בערזל, זוהן'ס זיין איז ַָָדאס

נישט  שוין זענען וועלכע פאטער, פונעם קארטלעך " "קרעדיט אïגעלאפענע  ַַָָָאלטע 

איז  בערזל, אינעם געפונען זיך האט וואס געלט פונעם סך-הכל דער נוצבאר. ַָָגעווען

"ביזנעס  א יונגערמאן'ס דעם געלעגן אויך  אבער איז דארט דאלאר... זיבן ַַַָָָגעווען

"ביזנעס  דעם זיך ביי ארומצוטראגן קינדער פון שטייגער דער ס'איז ווי ַַָקארטל",

געווען  איז דארט חברים... די פאר באווייזן צו זיך כדי טאטן, זייער פון ַַַַָקארד"

"לאקסמיט". א  איז ער אז יונגערמאן, דעם פון פאך דער ַַַַַאויפגעשריבן

דעם  געפרעגט "אבידה", די געפונען האט וואס איד דער האט ָָָשמועסנדיג,

האט  יונגערמאן דער ווען "לאקסמיט". א "ביזנעס", זיין איז דאס אויב ַַַַָָיונגערמאן

דער  האט ïרנסה. מאכט ער אויב  געפרעגט איהם ער האט יא , אז ַַָָָגעענטפערט

ïלאגט  לעיקוואוד קיין געצויגן זיך האט ער זינט ליידער אז געענטפערט, ַַָָיונגערמאן

איד: דער איהם זאגט ïרנסה. מיט זיך ָער

"מצאת מ'זאגט, ווי דיר, פאר ארבעט האב איך און בנינים, סאך א בוי איך -ַַַַָָ

הנשמה"... צאת  עד ÔˆÈÓÚהחמה Ô‚ÚÂÂ Ô„Ú¯ ÈÈÊ ÔÚÂÂ ÔˆÂ� Ô˘Ë�ÚÓ Ò‡ÂÂ ,˜Â¯„ÒÈÂ‡ Ô‡ ÊÈ‡ Ò‡„)»«»

(...ÌÚË‡ ÌÚ„ Ôt‡ÎÂˆt‡ ÂÏÈÙ‡ ËÈÈˆ ¯Ú·È‡ Ë˘È� Ì‰È‡ ËÊ‡Ï ÒÚ ÔÂ‡ ,¯ÚÂÂ˘ ¯‡‚ ËÚ·¯‡ Ò‡ÂÂ. »«»»«»«»

האט  דאן, זינט און איד, דעם ביי ארבעט באקומען ב "ה האט יונגערמאן דער ַַַַַָָָאלזא ,

בריווח. ïרנסה השם, ברוך  ער,

האט  ער וואס מעלדונגען אלע  אז דערצו, געפיהרט באשעפער דער האט ַַַַָָָאזוי



ãשמות - קוואל פרשה ַדער

øòãøòâéèðééä øòã ïéà èâàæ ÷åñt¨
äùøt(å ,ã)ê÷éçá êãé àð àáä"

åãé äðäå äàéöåéå ,å÷éçá åãé àáéå
èðàä ïééã ïééøà âééì ."âìùë úòøåöî©©
ñò èàä øò ,ùàè-íòæåá ïééã ïéà©¨
ñò èàä øò ïòåå ïåà ,èâééìòâðééøà©¨
ïòååòâ èðàä ïééæ æéà ïâéåöòâñéåøà©©
øòã èàä êàðøòã ,ééðù éåå âéöòø÷¨¨
ïâééì÷éøåö ïñééäòâ íäéà øòèùøòáéåà
äðäå ,äàéöåéå" ,ùàè ïééæ ïéà èðàä ïééæ©©
ñò èàä øò ,"åøùáë äáù¨
êééìâ ïòååòâ æéà ñò ïåà ,ïâéåöòâñéåøà©

.áééì òèðåæòâ ïééæ éåå

óøàãèëòø õðàâ ,ïééèùøàô ïòî ©©©
ïøàååòâ æéà èðàä éã ïòåå©¨
øòã èàä ,ééðù éåå âéöòø÷¨
ìàæ øò ïìéåôàá íäéà øòèùøòáéåà©¨
ñàååøàô øòáà ,èðàä ïééæ ïâééìðééøà©©¨©¨
ïñééäòâ íäéà øòèùøòáéåà øòã èàä¨

éãë ,èðàä ïééæ ïâééìðééøà ìäàîà êàð¨©¨©©
ïåô èìééäòâñéåà ïøòåå ìàæ èðàä éã©¨
èàä øòèùøòáéåà øòã ?úòøö íòã¨
êéåà ,èðàä ïééæ ïìééäñéåà èðò÷òâ êàã¨©
ïééæ èâééìòâðééøà èùéð èìàåå øò áéåà¨©

?ùàè-íòæåá ïéà èðàä©©

øàðèìàååòâ èàä øòèùøòáéåà øòã ¨¨¨
æà ïòðééî èùéð ìàæ'î æà ,ïòðøòì©¨©
ãìàáéåå úòøö íòã ïòîå÷àá èàä øò¨©©
éã ïéà èðàä ïééæ èâééìòâðééøà èàä øò¨©©
ïãòø ïééæ áéìåö ïòååòâ æéà'ñ øàð ,ùàè©¨

øòãðé÷ òùéãéà óéåàááááèàä ñàã ïåà ,¨¨
èìééäòâñéåà æéà øò ïòåå ïäòæòâ ïòî
êàð èàä øò éåå íòã êàð ïøàååòâ¨¨¨¨
ïéà èðàä éã èâééìòâðééøà ìäàîà©¨©©

øàì÷ êàã ïòî èàä ,ùàèæà ïäòæòâ ©¨©
íòã èâðòøáòâ èàä ùàè éã èùéð©¨
èàä øòèùøòáéåà øòã øàð ,úòøö¨¨

.ïééæ éåæà ìàæ ñò ïìéåôàá©¨©

אריינגעברענגט  נישט איהם האבן שוהלן, און צייטונגען די אין ַַָפארעפענטליכט

די  מיט זוהן, זיין פון בערזל פארלוירענע דאס אבער דאלאר, איין ַַַָָָאפילו

איהם  האבן קארד", "ביזנעס זיין אויך  און קארטלעך , קרעדיט ַַָָָאïגעלאפענע 

געהא האט זוהן זיין ווייל דערפאר אלץ  בריווח, ïרנסה דמיונותגעברענגט ט ַַַָ

דער  האט אזוי ווייל אלעס, קארטלעך... קרעדיט אלטע מיט בערזל זיין ַַַַָָאנצופיהלן

צום  "פארלירער", דעם טאטן, זיין שלעïן זאל קינד דאס אז געוואלט, ַַַָָָאויבערשטער

איהם  וועט וואס ארבעט געפונען ער האט דארט און אבידה, די פון ַָָָ"געפינער"

בריווח. ïרנסה ברענגען ווייטער בעזהי"ת 

משה ב. פון גרויסקייט דער אין השגה מינדסטע  די האבן נישט מיר קענען ַָאוודאי

מקרא". של "ïשוטו דא  דאך  רעדן מיר אבער קדישא , מהימנא  ָָרעיא



שמות - קוואל פרשה äַדער

ñàãøòôòùàá øòã æà ,æðåà èðàîøòã ¨©©©
íòã ïåà ,èìòåå òöðàâ éã èøäéô©
èìàååòâ äøåú éã èàä ãåîéì ïâéæàã¨¨¨

óéåà ïëàæ ñòìà æà ,æðåà èéî ïòðøòì©©©
äçâùäá èøäéôòâ ïøòåå èìòåå øòã

øòôòùàá íòðåô úéèøôââââ. ©

עטליכעג. פון בנין א האט צדקה, בעל גרויסער א לארץ, חוץ  אין נגיד, א איד ַַַַָא

ער  האט געלט, נאך  "משולחים" סאך  א איהם צו קומען עס וויבאלד ַַַָָָשטאק .

בעל  דער - למטה" הבית  "בעל שטאק: אונטערשטען אויפ'ן שילד א ַָָאויפגעהאנגען

שטאק . אונטערשטען אויפ'ן געפינט ָהבית

שילד  דעם זעהענדיג און נדבה, א  בעטן אריינגעקומען משולח א  איז ַַַַָאמאהל

הבית: בעל דעם צו געזאגט ער האט למטה", הבית  ָָ"בעל

דער  דאך איז ער וואס אויבערשטער, דער למטה"? הבית "בעל שרייבט איר  -ָָ

אפשר  הימל? אין אויבן - "למעלה" דאך  איז וועלט, גאנצער דער פון הבית  בעל ַָאמת 'ער

איר  ווייל - למטה" "המנהל און למעלה", הבית  "הבעל שילד, אויפ'ן שרייבן צו כדאי איז

געשעפטן... אייערע  אלע פון און הויז, אייער פון פארוואלטער דער נאר דאך ַַַָָזענט

צו  אנשטאט און עושר, דעם פאר געפעלן איז "משולח" פונעם געדאנק  ַַָָדער

ער  האט "משולח", יעדן פאר גיט ער ווי דאלאר, זעכציג פון נדבה א  איהם ַַַָָגעבן

געטוישט  טאקע  ער האט דערנאך  דאלאר. הונדערט זעקס פון נדבה א געגעבן ַַַָָָאיהם

למטה". "המנהל אויפגעשריבן און שילד, דעם

טעג  עטליכע האט וועלכע  משרתת, גוי'שע א געארבעט האט עושר, דאזיגן ַַָָָביים

בעל  די און הויז, דאס רייניגן פון ארבעט דער ביי טעות  גרויסן א געמאכט ַַַָפריהער

פארדראסן  שטארק  האט דאס ארבעט. דער פון אוועקגעשיקט איר האט ַַַַָָָָהבית 'טע 

הויז  צום געקומען שïעטער טעג עטליכע  איז ער און גוי'טע, די פון מאן דעם ַַפאר

טיר  די געעפענט האט ער איהם. אין נעמען נקמה וועלענדיג גביר, אידישן דעם ָפון

אויפן  אבער אונטן, געזעסן איז וואס הבית בעל דעם זעהענדיג און כעס, א  ַָמיט

גוי  דער איז אויבן", איז הבית  בעל "דער אז געמאלדן האט וואס שילד דעם ַָָָטוהר

הבית, בעל דער כעס. גרויסן א  מיט שטאק צווייטן צום ארויפגעגאנגען ַַַָווייטער

שטאק, צווייטן צום ארויף גייט ער אז באמערקט, אונטן, זיצנדיג האט, ַַַָָוועלכער

טעלעפאנירט  שנעל האט און טוהן, צו דא  ציהלט גוי דער וואס פארשטאנען ַַָָָָָהאט

פונעם  הויז צום באצייטענס אנצוקומען באוויזן נאך  האט וועלכע ïאליציי, די ַַָָָָצו

רעוואלווער, א  געטראפן האבן זיי וועמען ביי גוי, דעם ארעסטירט האט און ַַָָָָעושר,

הבית . בעל מיט'ן ח"ו ערגסטע דאס טוהן געוואלט האט ער ָָָווייל

דעם  בייטן צו משולח, פונעם עצה די פאלגן מיט'ן אז אויסגעקומען, איז ַַָאזוי
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האט  פרעה - יוסף את ידע לא ָאשר
מעשה די פון  לימוד א  געלערנט  ַנישט 

יוסף  מיט

øòãèùèééè "ø÷é éìë"ä"ã ,åðéúùøô)

("í÷éå"øòã ïéà ÷åñt íòã
äøãñ øòâéèðééä(ç ,à úåîù)êìî í÷éå"

úà òãé àì øùà ,íéøöî ìò ùãç
èùéð èàä âéðò÷ øòééð øòã ."óñåé¨
äùòî éã ïåô ãåîéì íòã ïòðàèùøàô©©
éã ïåô ïòðøòì øéî .÷éãöä óñåé ïåô
ñàåå úåìåòt òìà æà ,óñåé ïåô äùøt©©¨
ñ'óñåé æà ïäåèòâ ïáàä øòãéøá éã¨©
ïáàä ,ïøòåå íéå÷î èùéð ïìàæ úåîåìç¨¨
àé ïìàæ úåîåìç éã æà èøäéôòâåö øàâ¨©¨¨
,èôéå÷øàô íäéà ïáàä ééæ .ïøòåå íéå÷î¨©
âéðò÷ à ïééæ èòåå øò æà íåìç ïééæ éãë©©
ï÷åá ïôøàã êéæ ïìòåå ééæ ïåà ,ééæ øòáéà©
.ïøòåå íéå÷î èùéð ìàæ ,íäéà åö¨

,äøéëî íöò éã èéî ,ééæ ïáàä ,ìééååøòã¨
øòã ïøòåå øàâ ìàæ óñåé æà ïòååòâ íøåâ©¨¨
íòã êøåã ïåà ,íéøöî ïéà êìîì äðùî
ñàã !íäéà åö è÷åáòâ àé êéæ ééæ ïáàä¨¨¨
àì øùà" :øòèøòåå éã ïåô äðååë éã æéà
èùéðøàâ èàä øò ,"óñåé úà òãé¨¨
æà ,óñåé ïåô äùòî éã ïåô èðøòìòâ©
ïééà ïéà èééøã ùèðòî øòã ñàåå¨
øòèùøòáéåà øòã ñò èééøã ,âðåèëéø

.âðåèëéø øòèøò÷øàô øòã ïéà©

éåæà.äòøt ééá êéåà ïòååòâ ò÷àè æéà ©©
åì äîëçúð äáä" æà äøéæâ ïééæ©

"äáøé ïô(é ,à)ïòååòâ íøåâ øàâ èàä ,¨¨
ïë" ïâàæ ìàæ øòèùøòáéåà øòã æà©¨¨

"äáøéäáøé ïë úøîåà ùãå÷ä çåøå" ,é"ùø äòæ)

('åëå "õåøôé ïëåøòî êéæ ïìàæ ïãéà éã ïåà ,¨
òáèä êøãë àìù ,íéøöî ïéàãããã.

האט  אויבן", איז הבית  בעל "דער און אונטן", איז מנהל "דער אז שרייבן און ַָשילד

געפינט  הבית  בעל "דער אז מ'ווייסט אז לעבן... אייגענע  דאס געראטעוועט זיך ַַַָער

לעבן! דאס זיך  מען ראטעוועט הימל, אין אויבן", ַָזיך

האט  ער אז זצ"ל, העבודה" "יסוד בעל הרה"ק  פאר א ïגערעדט זיך  האט איד ַַַָָָא

געזאגט: איהם העבודה" "יסוד דער האט אמונה . עניני אין ָָקשיות 

ïרעה  - קדמך " "כבר קשיות ... מיט מענטש ערשטער דער נישט ביזט דו -

בקולו" אשמע אשר ה' "מי קשיות, פרעגן צו געווען מקדים שוין דיך  האט ָהרשע

(· ,‰ ˙ÂÓ˘) האט אויבערשטען, אויפ'ן געפרעגט האט ער וואס קשיא  יעדע  פאר .ַָָָ

הרשעים" ועמי ואני הצדיק "ה' געזאגט האט ער ביז מכה, א  באקומען ַַער

(ÊÎ ,Ë ˙ÂÓ˘)...

געשיכטע: פאלגענדע די פארגעקומען אמעריקע  אין איז צוריק , יאהר ַָָָעטליכע

די ד. זיין מעביר-סדרה דארף מען אז געזאגט, האט זצ"ל רבי קאצקער ַַָָָדער

תוספות . מיט גמרא  מ'לערנט  ווי אזוי רב, בעיון ַשובבי"ם-ïרשיות
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ïéðòî÷åñt íòã íéøôñ éã ïùèééè ,äæ
(àë ,èé éìùî)úåáùçî úåáø"

òìà éã ,"íå÷ú àéä 'ä úöòå ,ùéà áìá©
ñàåå ,èàä ùèðòî øòã ñàåå úåáùçî¨¨¨
èéåì "ïòééøã" ìàæ øò æà íøåâ æéà ñàã¨©¨
íøåâ øàâ æéà ,èééèùøàô ìëù ïééæ éåå©¨

."íå÷ú àéä - 'ä úöò" æà©

éåæàøòìòtééèñ øòã èâàæòâ èàä ©¨¨
÷åñt ï'ôéåà ,ì"öæ ïåàâ(áë ,à)

ïâàæ ,"åäåëéìùú äøàéä ãåìéä ïáä ìë"¨
ïáòâòâñéåøà èàä äòøt æà ,ì"æç éã©¨©
äøéæâ òøòèéá òâéæàã éã¨
êòìâðåé òùéãéà òìà ïôøàååàåöðééøà©©©
ïáàä âàè ïáìòæ ïéà ìééåå ,êééè ïéà¨¨
æà ,èâàæòâ íäéà íéðéðâèöéà òðééæ¨©
èðééä - "ìàøùé ìù ïòéùåî ãìåð íåéä"
ïåô øòæééìñéåà øòã ïøàååòâ ïøéåáòâ æéà¨
èìàååòâ ñàã èàä äòøt .ïãéà éã¨¨¨
íòðòé øò èàä øàôøòã ïåà ,ïøòèù©¨

ïáä ìë" ïåô äøéæâ éã ïáòâòâñéåøà âàè¨©
."åäåëéìùú äøàéä ãåìéä

ñàååéã èéî ïäåèòâôéåà äòøt èàä ¨¨
æà ,øòìòtééèñ øòã èâàæ ?äøéæâ¨©
úá 'éúá ,øòèëàè òðòâééà ïééæ ,äáøãà¨
ïåô ïáòì ñàã èòååòèàøòâ èàä ,äòøt¨©¨
ìù ïòéùåî" øòã ,ä"ò åðéáø äùî
øò øàð ,ñàã øàð èùéð ïåà ..."ìàøùé¨¨¨
ïéà ïøàååòâ ïâéåöòâôéåà åìéôà æéà©¨
èùéð èìàåå øò áéåà !æéåä ñ'äòøt¨
ïééæ èìàåå ,äøéæâ éã ïáòâòâñéåøà©¨
.åðéáø äùî èòååòèàøòâ èùéð øòèëàè¨©

ïåôùèðòî øòã æà ,øéî ïòäòæ íòã©
âéãðòðééî ,øòäà ïåà ïéäà "èééøã"©©
øòáà ,èìòåå òðòâééà ïééæ 'èøäéô' øò æà©¨
ìàæ ñò æà ,íøåâ øàâ øò æéà ìééååøòã¨©¨
éåå òèøò÷øàô ñàã è÷ðåt ïòîå÷øàô¨¨©

èìàååòâ äìéçúëì èàä øòääää. ¨¨

דער  פון לערנען מיר קענען שמות, ïרשת  מעביר-סדרה מ'איז ווען לענינינו,

מ'באקומט  ïרעה. ביי ווי געשעהענישן ענליכע דורך גייט מענטש יעדער אז ïַַרשה,

מען  פאלט שïעטער און הצדיק ", "ה' זאגט יעדער און ח"ו, מכות " "צעהן ַַָָאמאהל

אמונה אין נסיונות  מיט אדורך ÔÈÈÊווידער ÛÈÂ‡ Ë‡‰Ú‚ ‰Ë¯Á ¯ÚËÚt˘ Ë‡‰ ‰Ú¯t ÈÂÂ) ַ»«

(‰·Â˘˙- מצרים" "יציאת אייגענע די האבן צו סוף ביים זעהן נאר מען דארף .ַָָ

פיהרט  ער און - הצדיק " "ה' אז וויסן און תירוצים, און קשיות אלע  פון ארויסגיין

וועלט. די

הרה"קה. פון צייט דער אין ישיבה, סלאנימער דער אין געלערנט האט וואס בחור ַָָָא 

וועג. אידישן פון אראïגעגליטשט ליידער זיך האט זצ"ל, שמואל" "דברי ַָָבעל

איהם  נאכ'ן און צימער, אין זיך צו אריינגערופן איהם שמואל" "דברי דער ַָָהאט

געזאגט: שמואל" "דברי דער האט ָָָאנקוקן,
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נישט  - האלקים  אל מהביט ירא כי
צו  צוצוקומען  נישט  כדי ַַאריינטראכטן

אמונה אין ספיקות

ñò"äîìù úøàôú" ÷"äôñ ïéà èééèù
(äøù ééç úùøt)âéã'àøåî à ,©

èøàååååååøòã ïéà ÷åñt à óéåà ¨©

äùøt øòâéèðééä(å ,â)äùî øúñéå"
äùî ,"íé÷ìàä ìà èéáäî àøé éë åéðô
ìééåå ,íéðô ïééæ è÷òãòâåö èàä åðéáø¨
ïôéåà ï÷å÷ åö èàäòâ àøåî èàä øò¨©
úøàôú" øòã èâàæ .ìåëéáë øòôòùàá©¨
úùøô ïéà èâàæ ÷åñt øòã ,"äîìù¨

שטארבן  נישט שוין וועסטו ישיבה, אונזער אין געלערנט דאך  האסט דו -ַָָ

תשובה!... ָאן

אין  אנגעקומען שïעטער איז און ל"ע, מטה מטה ïארא ליידער איז בחור ַָָדער

געווארן  איז ער ביז קיבוצים, פרייע  אין געדרייט זיך  האט ער וואו ישראל, ָָארץ 

ווי  כמעט ער איז ים, אין געבאדן זיך  האט ער ווען אמאהל רח"ל. פריי ַַָָָאינגאנצן

האבן  לעבן, זיין ראטעווען געוואלט האבן "מצילים" די ווען געווארן. ַָָָָדערטרונקען

אויף  תשובה!". תשובה! "תשובה! קול: אויפ'ן הויך כסדר זאגט ער ווי געהערט ָזיי

פראגע  ÚÒ‡ÂÂ¯)זייער ÔÂÙ Ì‰È‡ ÔÙÚÏ˘ÒÈÂ¯‡ Ô'Î‡�) די מיט געמיינט האט ער וואס ַָ

ער  אז געענטפערט, זיי חברה-מאן דער האט תשובה", תשובה, "תשובה, ַַָווערטער

אויף  לעבן נאך  זאל ער כדי תשובה, טוהן נישט וויל ער אז זאגן, צו געמיינט ַָָָָהאט

נישט  וועט ער אז פארזיכערט איהם דאך האט רבי סלאנימער דער ווייל וועלט, ַַָָָדער

תשובה... אן ַָשטארבן

איז  דאס אז זאגן, חסידים סלאנימער פלעגן מעשה, דאזיגע  די דערציילן ַָָָָביים

דעם  אין געגלייבט אויך  האט ïרעה ווייל ïרעה", פון "תשובה א  ַָגעווען

"חברה-מאן" דער אויך  טוהן... תשובה געוואלט נישט האט און ַָָאויבערשטען,

געוואלט  נישט ער האט דערפאר  און ווערטער, רבין'ס אינעם געגלייבט ַָָָהאט

טוהן... תשובה

דאס  "הערף". ווי אותיות  זעלבע  די האט "פרעה" ווארט דאס אז ידוע  איז ַָעס

"עורף" דער ווי ïונקט אז מרמז, דאס (�‡˜ÔÚ)איז און מח דעם צווישן מפסיק  איז ַ«ָ

פון  הארץ  דעם פון מח דעם א ïטיילן געוואלט ïרעה האט אזוי מענטשן, פון ַַַָָָהארץ 

קינדער. אידישע

ביטערער ו. דער פון צייט אין געווען מחזק  זייער זיך  האבן אידן אז ַָמ'דערציילט,

שלמה". "תפארת פונעם ווערטער דאזיגע  די מיט מלחמה, וועלט ָצווייטער 

די  איבערגעלעבט האט וועלכער ברק , בני פון ע"ה שטייער משה ר' ָהרה"ח

האט  קריג, די פון צייט אין אז דערציילט, האט מלחמה, וועלט צווייטע ַָָביטערע
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äøù ééç(â-á ,âë úéùàøá)íäøáà àáéå"íäøáà í÷éå ,äúåëáìå äøùì ãåôñì

ווייל  מענטשן, גרוïעס נעבן שטיין נישט זאל ער אנגעזאגט איהם טאטע ַָָָזיין

ח"ו  ïקא אין ïגם א  אריין ברענגט קשיא  א  און קשיות, געפרעגט האבן ַַַָָמענטשן

(‡È˘˜ È„ ÛÈÂ‡ ıÂ¯È˙ ÌÚ„ ËÒÈÈÂÂ ˘Ë�ÚÓ ¯Ú„ ·ÈÂ‡ ÍÈÂ‡).

א ביי געווען מזכיר זיך  האט פרוי זי א האט טאג, איין ישועה. א אויף רבי'ן ַַַָָָ

שïעטער, טאג א וועג. געוויסן א  אויף קומען זאל ישועה די אז רבי'ן, דעם ַַַָָגעבעטן

אויף  קומען זאל ישועה איר אז אנווינטשן איר זאל רבי דער אז געבעטן זי ַַָָָָהאט

אזוי  קומען... זאל ישועה די אזוי ווי "פארגעשלאגן" האט זי און וועג, אנדערן  ַַַַָָָָאן

טאג. פערטן אויפ'ן און טאג, דריטן ָָצום

געווארן, געהאלפן ב"ה איז זי אז רבי'ן, דעם געזאגט און געקומען זי איז סוף ַָָָצום

געדאנק אויפ'ן איינגעפאלן נישט אינגאנצן מיר איז עס וואס וועג א  "אויף ַַַַָָאבער

אופן...". אזא  אויף קומען קען ישועה די ַַַאז

של  רבונו פאר'ן "עצות " קיין געבן נישט דארפן מיר אז מיר, לערנען דעם ַַַפון

כביכול, באשעפער דער ווערד. קיין נישט ממילא  האבן עצות  אונזערע ווייל ַָעולם,

העלפן. צו אונז אזוי ווי "אויסלערנען" איהם זאלן מיר אז נישט זיך ַַָנויטיגט

יאהר 91 געלעבט האט זי"ע  יערסלוב 'ער שמעון רבי ‡הרה"ק  ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ) ָָ»«

Ô·ÚÏ Ô˘Ë�ÚÓ ÔÚÂÂ ,Ë�ÈÈ‰ ÈÂÂ ‚�‡Ï ÈÂÊ‡ Ë·ÚÏÚ‚ Ë˘È� Ô·‡‰ Ô˘Ë�ÚÓ ÔÚÂÂ ,ÔËÈÈˆ Ú�ÚÈ ÔÈ‡ ËÈÈ‰�ÚËÏÚÊ»««

(‰"· ¯Ú‚�ÚÏגעזאגט אמאהל ער האט .(ÊÓ ˙Â‡ ,ÈÈÁ 'Ù ,"„Â„ ÔÈ�·" ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ) האט ער אז ַַָָָָ

אויף  קשיות געפרעגט נישט קיינמאהל האט ער ווייל ימים, אריכות  צו געווען ָָזוכה

פונעם  הנהגה די אויף קשיות פרעגט מענטש דער אויב  באשעפער. פונעם הנהגה ַדי

ער  וועט דארט און ארויפקומען זאל ער הימל, אין איהם מען ענטפערט ַַָָבאשעפער,

קשיות ... האבן נישט שוין וועט ער פארשטיין... אלעס ַַָשוין

אמאהל  איז זצ"ל הרי"ם' 'חידושי דער אז דערציילט, שוין האבן ַַָָמיר

האט  ער וואס קינדער דרייצן זיינע פון איינעם פון לוי' די פון ָָצוריקגעקומען

וואלט  גארנישט ווי כאילו שבעה געזעצט זיך האט ער און בחייו, רח"ל ַָָָפארלוירן

געפרעגט: איהם רעביצין די האט ïַָאסירט.

הינדעלע ? א באגראבן, דא  האסטו וואס -ַַָָָָ

געענטפערט: איר הרי"ם' 'חידושי דער ָהאט

אליין! זיך  מען מאכט נפש, עגמת  עולם, של רבונו דער גיט ïעקל, א  -ַַַ

פאר  אויך לימוד א  איז עס אבער  מדרגה, גרויסע  א  איז דאס אז זיך , ַַַַַָָפארשטייט

אריבער. גייט מענטש דער וואס שוועריגקייט יעדע ביי ַָאונז,



éשמות - קוואל פרשה ַדער

æéà åðéáà íäøáà ,'åâå "åúî éðô ìòî
åö øäéà ïåà äøù ïééæ ãéôñî ïòîå÷òâ
èééèù êàðøòã êééìâ ïåà ,ïòðééååàá©¨
øòáéà ïåô ïòðàèùòâôéåà æéà íäøáà©
÷åñt øòã ,øòååù æéà .òèéåè ïééæ
ò÷àè èàä íäøáà æà èùéð èðàîøòã©©¨©
ùèàë ,äøù éåøô ïééæ ïòååòâ ãétñî¨
óéåà ãtñä à ïèìàä ïòîå÷òâ æéà øò©©
í÷éå" èééèù êàðøòã ãìàá ïåà ,øéà©¨

."åúî éðt ìòî íäøáà

æéàïøéô íé÷éãö éã ìééåå ,õåøéú øòã
ééæ óéåà èîå÷ ñò ïòåå æà ,êéæ©
ïééøà èùéð ééæ ïèëàøè ,å"ç ïéãä úãî©©
ìééåå ,ì"çø äøö éã ïåô úåäî íòã ïéà
ïòî ïò÷ ïèëàøè åö ïà èáééä'î áéåà¨©
øçà ïééæ åö øäøäî ïòîå÷ ñçå äìéìç
ïòðòæ íé÷éãö éã .ä"á÷ä ìù åéúåãî
æà ïòèùøòáéåà íòã óéåà èøòëéæøàô©©
"ìåò ïéàå äðåîà ì-à àåä øùéå ÷éãö"

(ã ,áì íéøáã)èâàæ ÷åñt øòã ïåà ,äëéà) ¨
(çì ,âñò ,"úåòøä àöú àì ïåéìò éôî"

ïåô ñèëòìù ïéé÷ ñéåøà èùéð èîå÷©
øòã ñàåå ñòìà .å"ç øòôòùàá©©¨

.äáåèì æéà ,èåè øòèùøòáéåà

èâàæ,øòèééåå "äîìù úøàôú" øòã ¨
êàìî øòã æà ïâàæ ì"æç éã¨©
íäøáà óéåà ïòååòâ âøè÷î èàä úåîä¨
èàä íäøáà ïòåå ,øòáéøòã .ä"ò åðéáà¨
éã ñàåå íòã ïéà ïòååòâ ïðåáúî êéæ¨
äøù ,èìòåå øòã óéåà ú÷éãö òèùøò

øò èàä ,ïøàååòâ øèôð æéà ,ä"ò åðéîà¨¨
æà ñò èîå÷ éåå ,ïèëàøè ïáéåäòâðà̈©©
ñàåå ,÷ìàô ïùéãéà ïåô øòèåî éã ,äøù¨¨
ìàæ ,ùãå÷ä çåø èéî èãòøòâ èàä¨¨
äùòî éã êàð ïáøàèù âðéìöåìt éåæà©©¨
æà ïäòæòâ èàä éæ ïòåå ,äãé÷ò éã ïåô¨©
ïäåæ ïâéìééä àæà åö ïòååòâ äëåæ èàä éæ¨©©
ïâòååèñòãðåô ïåà ,ä"ò åðéáà ÷çöé éåå
éæ æà ï'äøù èöéùàá èùéð ñò èàä¨©©
éã ?èìòåå øòã ïåô ïééâ÷òååà èùéð ìàæ¨©
òøä øöé øòã èàä úåáùçî òâéæàã¨¨
íäøáà ïåô çî ïéà ïâééìðééøà èìàååòâ¨©
úåéù÷ ïáàä ìàæ øò éãë ,ä"ò åðéáà¨¨
ïééæ ïåà ïòèùøòáéåà íòã óéåà å"ç
èàä íäøáà ïòåå ,øòáéøòã .äâäðä¨
êéæ ìéåå òøä øöé øòã éåå ïäòæòâ

,å"ç íäéà óéåà ï÷øàèùêéæ øò èàä ©¨
èùéð éæ èàä ïåà èìòèùòâôéåà ãìàá©¨
ïøòåå åö èùéð éãë ,ïòååòâ ãétñî
øçà ïèëàøèðééøà ïåà ,å"ç âéøòéåøè©©

.ä"á÷ä ìù åéúåãî

ñàãäùî ïòåå ïòîå÷òâøàô æéà òáìòæ ¨¨
íòã ïäòæòâ èàä ä"ò åðéáø¨
èàä ,úåìâ ï'ôéåà æîøî æéà ñàåå ,äðñ¨¨
àøé éë" ,ï÷å÷ åö èàäòâ àøåî äùî©
íé÷ìà íù øòã - "íé÷ìàä ìà èéáäî
èàä øò ,ïéãä úãéî óéåà æîøî æéà¨
éãë ,ïéãä úãî ïéà è÷å÷òâðééøà èùéð©
éã óéåà úåéù÷ ïáàä èùéð ìàæ øò¨¨
àäå ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô äâäðä
íòã ïéà ïòâðàâòâ æéà øò ïòåå ,äéàø©



שמות - קוואל פרשה àéַדער

ïäòæòâ èàä ïåà úåçéìù ñ'ïòèùøòáéåà¨
øò èàä ,ïãéà éã ïåô ãåáòùä úåøö éã¨
ïåà ïèìàäñéåà èðò÷òâ èùéð øòî©

èâàæòâ(áë ,ä)øò ïåà ,"úåòøä äîì" ¨
óéåøòã ïøàååòâ ùðòð ãìàá æéà'éò) ©¨

(íù é"ùøéô.

דער  אויך גיט  אמונה  - בה' ויאמינו 
ַבאשעפער 

øòã÷åñt ï'ôéåà èáééøù "úåôé íéðô"
(â-à ,ã)àì ïäå ,øîàéå äùî ïòéå"

äùî ,"'åâå éìå÷á åòîùé àìå éì åðéîàé
,øòèùøòáéåà éã åö èâàæòâ èàä åðéáø¨¨
øéî ïéà ïáééìâ èùéð êàã ïìòåå ïãéà éã¨
.øòèøòåå òðééî ïøòä èùéð ïìòåå ïåà
íäéà íìåò ìù åðåáø øòã èàä¨
åèñàä ñàåå ,"?êãéá äæ äî" :èâòøôòâ¨¨
èàä ,"äèî ,øîàéå" ?èðàä ïééã ïéà©¨
ïéà èìàä øò æà ,èøòôèðòòâ äùî©©
øòã èàä .ï÷òèù à èðàä øòã©©¨
åðéáø äùî ïìéåôàá øòèùøòáéåà©
ñò ïåà ,ï÷òèù íòã ïôøàååàåötàøà©¨©
,âðàìù à åö èééøãòâøòáéà ïøàååòâ æéà¨©©

.íäéà ïåô ïôàìèðà æéà äùî ïåà©¨

èâòøôúåáåç" øòã ,"úåôé íéðt" øòã
èáééøù "úåááìäúáäà øòù)

(å"ô ,'äï'ôéåà ïòâðàâòâ æéà ãéñç à æà©©©
ïòîåðòâîåøà íäéà ïáàä ñò ïåà âòåå¨©

èùéð èàä øò øòáà úåôøåè úåéç¨¨
èàä øò ìééåå ,ééæ ïåô èàäòâ àøåî©¨
ïáàä åö àøåî êéæ íäòù êéà" ,èâàæòâ¨¨
."ïòèùøòáéåà íòã øòñéåà êàæ à ïåô©©

áéåàèàä ñàååøàô ,øòååù æéà éåæà©©¨¨
åö àøåî èîòùòâ èùéð êéæ äùî
?âðàìù à ïåô ïôéåìåö÷òååà ïåà ïáàä¨©©©

èâàæà æéà äðåîà ,"úåôé íéðt" øòã ¨©
.ïòèùøòáéåà íòã ïåô äðúî
ïäå" ,èâàæòâ èàä ä"ò åðéáø äùî ïòåå¨¨
èùéð øéî ïìòåå ïãéà éã ,"éì åðéîàé àì
,ïøòåå èæééìòâñéåà ïìòåå ééæ æà ïáééìâ©
íäéà èìàååòâ øòôòùàá øòã èàä¨©¨
êéà ñàåå êàæ à æéà äðåîà ,ïééæ æîøî©©¨
ïáòâ ééæ ìòåå êéà áéåà ,àìéîî ,áéâ
ïòåå øòáéøòã .ïáééìâ ééæ ïìòåå ,äðåîà
,âðàìù íòã ïåô ïôàìèðà æéà äùî©¨©
éåå íäéà øòèùøòáéåà øòã èàä¨
à ïåô àøåî èñàä åã" :èâòøôòâ¨©
åö àøåî äùåá à êàã æéà ñò ?âðàìù©¨©
íòã øòñéåà êàæ òøòãðà ïà ïåô ïáàä¨©©©
ïäòæ åèñðò÷ ,éàî àìà !ïòèùøòáéåà
èîå÷ ïåçèá ïåà äðåîà æà ,íòã ïåô©
,øòôòùàá íòã ïåô ,øéî ïåô êéåà©
éã ïéà äðåîà ïáòâðééøà êéà ïò÷ àìéîî©
èæééìòâñéåà ïìòåå ééæ æà ïáééìâ åö ïãéà©

"íéøöî ïåô ïøòååææææ.

נויטיגט ז. ער אז זי"ע , הקדוש טוב  שם בעל דעם פאר געווען מזכיר זיך האט איד ַַַָא 

געזאגט: איהם הק' טוב שם בעל דער האט אמונה. אין חיזוק אין ָָזיך



áéשמות - קוואל פרשה ַדער

øéîìäàî êàñ à ïéåù ïáàä¨©©¨
éã óéåà ùèééè íòã èâàæòâëàð¨¨

ì"æç éã ïåô øòèøòåå(:àñ úåëøá)øöé"

æéà òøä øöé øòã ."áåáæì äîåã òøä
à ïòã ïò÷ ñàåå .âéìô à åö ïëéìâòâ©¨©
à ïñééá èùéð ïò÷ øò ?ïäåè âéìô©

דערצו. זיין זוכה זאל ער זיין, מתïלל איד א  דארף אמונה, אויף אויך -ַַָ

זצ"ל צדק " "צמח בעל הרה"ק געשריבן האט ÔÈÈÊענליך  ÔÂÙ ËÈÈ˜‚ÈËÎÈÂÂ ¯Ú„ Ú‚Â�·) ָ

(‰ÁÓ˘· האט ע "ה המלך  דוד אז בעצבות , געווען איז וואס איד א צו בריוו א  אין ,ַַַָָ

תהלים אין „)געבעטן ,Â"Ù ÌÈÏ‰˙) זאל אויבערשטער דער עבדך ", נפש ָ"שמח

מ'איז  ווי ïונקט זיין, מת ïלל מען דארף שמחה, אויף אויך נשמה. זיין ַדערפרייען

בקשות! ענליכע  און ונרפא", ה' "רפאינו מת ïלל

זצ"ל שלום רבי הרה"ק  רבי, שאצער Ë·˙)דער ·"Î ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ) ליידער האט , ָָ

ברענגט  טאכטער. איין פון  אויסנאם מיט'ן ל"ע , בחייו קינדער זיינע  אלע  ַַַָפארלוירן

אמאהל  האט ער אז קאטאמאן, פון זצ"ל דייטש משה רבי הרה"צ אייניקל, ַַַַָָָזיין

דער  האט ל"ע . צרות פיל אזוי אויסהאלטן קען ער אזוי ווי זיידן, דעם ַַַָגעפרעגט

געענטפערט: רבי ָשאצער

אורוגוואי, אין לאנד, ווייטן א פון עמיצן מיט קינד א  חתונה מאך  איך  אויב  -ַַַַ

"אגרות מיט באנוצן זיך  מ'דארף וואו אויסטראליע , ווייטער גאר דער אין ַַָאדער

אויפ'ן  איהם. פון גארנישט אויך דאך  איך  האב פארבינדונג, אין שטיין צו ַָָָאויר",

ïאסט", "לופט מיט בריוו שיקט מען נאר נישט, דאך מען רעדט ָָָָטעלעפאן,

פאר'ן  גוט איז עס אז ווייס איך  אויב דען? וואס נאר חדשים. צוויי אין ַַָָָאיינמאהל

צופרידן. איך  בין דארט, ָקינד

ליידער  האב איך - געזאגט רבי שאצער דער האט - יעצט איז זעלבע  ָָָָָדאס

און  גוט, דארטן איז זיי פאר אז דאך  ווייס איך אבער קינדער, די ַַַָָָ"ארויסגעשיקט"

ïאסט. לופט מיט בריוו א חדשים, צוויי אין איינמאהל שיקן קען ַָָאיך 

עלטער, דער אויף געשריבן האט רבי שאצער דער וואס בריוו א  דא  איז ַָָָָעס

א אויף געזעסן איז ער און געארבעט נישט שוין האבן פיס און הענט זיינע ַַָווען

ער, שרייבט געהעריג. ווי פונקציאנירט נישט שוין האט מאגן זיין אויך און ָָָשטול,

אבער  בשלימות, נישט איז מאגן דער אויך און נישט, ארבעטן פיס און הענט די ַַָָאז

זאל  ער העלפן איהם זאל ער אויבערשטען, דעם געבעטן יאהרן אלע האט ַָָָָער

ממלא טאקע  האט עולם של רבונו דער ספר. א אין אריינקוקן קענען ַַַָשטענדיג

אנדערע די מאי, אלא  ב"ה, לערנט ער און ארבעטן, אויגן די בקשה. זיין ַַגעווען

לעצמם". ידאגו האיברים "שכל איברים?



שמות - קוואל פרשה âéַדער

,ùèðòîñàã ÷òååà øòáà èîòð øò¨©¨
úòãä áåùé íòã ïåà ùôðä úçåðî
øöé øòã æéà íòã èéî .ùèðòî íòðåô
èùéð èæàì øò ìééåå ,âéìô à éåå òøä©¨
ïò÷ úîàá øòáà ,ùèðòî íòã äçåðîá¨
ñàåå ùèðòî íòã ïäåè èùéðøàâ øò¨¨

ïâìàô èùéð íäéà ìéååçççç. ¨

שפירט  מענטש  א אויב - אהי' אשר ַאהי'
דער  איז אויבערשטן מיטן  איז ער

איהם  מיט  ַבאשעפער

ñòïåô ïò÷ðéøè åö äìåâñ éã òåãé æéà
íéøî ìù äøàá:á"ëô ø"÷éå ùøãî 'éò)

("éñúéàå éçñàå íéøîã àøéáì úôèå"äìåâñ éã .
øòã ïéà ÷åñt íòã ïåô êéæ èîòð

äùøt øòâéèðééä(ã ,á)åúåçà áöúúå"
ïòåå åìéôà æà ,æîøî æéà ñàã ."÷åçøî¨©
éã æà ùèðòî íòã øàô êéæ èëàã ñò©©©

"÷åçøî" æéà äòåùéèèèèêéæ øò óøàã ,©
éã æà äðåîà éã ééá èñòô ïèìàä©©

ïòîå÷ðà èòåå äòåùéà èéî - "áöúúå") ¨©

(äðåîà ò÷øàèùñ'íéøî æéà íòã øàô ïåà , ©©
íòã øàô äàåôø à óéåà ìâåñî ìàåå÷©©©
.øòñàåå øéà ïåô è÷ðéøè ñàåå ùèðòî¨©

øòã"ïøäà úéá"(:ãî÷ ,íéèå÷éì)

øòã ïéà ÷åñt íòã èùèééè
äøãñ øòâéèðééä(àì ,ã)íòä ïîàéå"

."ìàøùé éðá úà 'ä ã÷ô éë åòîùéå
ò'úîà èàä ãéà à ïòåå - "íòä ïîàéå"©¨
éë" ,øò èøòäøòã - "åòîùéå" ,äðåîà
øòã æà ,"ìàøùé éðá úà 'ä ã÷ô©
ïãòé ïéà ïèìàäàá æéà øòèùøòáéåà
éåå æéà ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã .ãéà

.ãéà ïãòé ïéà "ïåã÷t" à©

éåæàì"öæ ì"øäî øòã èùèééèúåøåáâ") ©
(â"ëô ,"'äùøãî ïåô øòèøòåå éã
(àë ,â"ô ø"ùäù)éáø èâòøôòâ èàä éåâ à©¨

øòã èàä ñàååøàô ,äçø÷ ïá òùåäé©¨¨

יצר ח. דער זוכט אזוי אריינצוכאïן, זיך  וועג א  זוכט פליג א  ווי ïונקט כוונה, א ַַַַַַָנאך 

צו  איבעררעדן איהם און מענטשן, פון הארצן אין אריינצוכאïן זיך  וועג א  ַַַַהרע

ח"ו. עבירות

זיך: לייענט וואס "שילד" א  הענגט מקוואות, סאך  א אין מליצה, דרך ַַַָעל

מהחלקה" הזהר מדריגה, יורד „Â"כשאתה ‚�ÂËÎ‡ ·È‚ ,ÏtÚ¯Ë ‡ t‡¯‡ ËÒ¯Ú„È� Â„ ÔÚÂÂ")«»««

("Ô˘ËÈÏ‚ÒÈÂ‡ Ë˘È� ÍÈÊ ËÒÏ‡Ê:ברוחניות אויך כוונה די זעהן אוודאי דעם אין מען קען . »ַ

דער  ח"ו. אויסגליטשן זיך קענסטו מדרגה, דיין פון אביסל ï ארא גייסט דו ַַָאויב 

נישט  זיך  נישט זאל ער כדי מדריגה, זיין אויף זיך  האלטן צו זעהן דארף ַַָמענטש

ח"ו. אויסגליטשן ַאינגאנצן

איז ט . עס ווען סיי ברוחניות , איז "מרחוק " דער ווען סיי שייך, איז ָדאס

אמונה  זיין אין פעסט האלטן זיך  מענטש דער דארף אופן, יעדן אין ַַבגשמיות .

באשעפער. ַאינעם



ãéשמות - קוואל פרשה ַדער

äùî åö è÷òìtèðà êéæ øòèùøòáéåà©
òùåäé éáø èàä ?äðñ íééá ä"ò åðéáø¨
øòã áéåà ,èøòôèðòòâ íäéà äçø÷ ïá
äùî åö ïæéååàá êéæ èìàåå øòèùøòáéåà¨©
,íéåá øòñ÷àá à - íéåá-íéáåøç à óéåà©©¨

íéåá-äî÷ù à óéåà øòãàà ïåô íéåá à) ¨©©

(âééô èøàñ òñéååòâ,"éðìàåù úééä êë" ,
òáìòæ éã èâòøôòâ øéî êàã åèñìàåå¨¨
øòèùøòáéåà øòã ñàååøàô ,äìàù©¨
,áåøç à óéåà äùî åö ïæéååàá êéæ èàä¨©©
êàéöåäì êà" .äî÷ù à óéåà øòãà̈©
êéã ïò÷ êéà øòáà ,"øùôà éà ÷ìç¨
,øòôèðò ïà ïà ï÷éù÷òååà èùéð êàã¨©¨©
íòã ïâàæ øéã êéà ìòåå øàôøòã©¨
êéæ èàä øòèùøòáéåà øòã æà ,øòôèðò©¨
êòéãåäì" ,äðñ íééá äùî åö ïæéååàá©
åìéôà ,äðéëù àìá éåðô íå÷î ïéàù
èàä øòèùøòáéåà øòã - "äðñ¨
úåìâúä òèùøò éã ééá ïæééååàá èìàååòâ¨©
ïòðøòì åö æðåà ,äðñ íééá à÷åã úé÷ìà
øòã óéåà èøà ïà àèùéð æéà ñò æà©¨©¨
éã èùéð êéæ èðéôòâ ñò åàåå èìòåå
ïéà åìéôà êéæ èðéôòâ äðéëù éã .äðéëù©

.íéåá-ïøàã à©¨

èâàæèøà ïãòé ïéà èùéð ,ì"øäî øòã ¨¨
à ïöðàìôðééà ïòî ïò÷©©

íéåá-äî÷ù à øòãà ,íéåá-øòñ÷àáéåå] ¨¨©
÷åñt ï'ôéåà ïâàæ ì"æç éã(à ,à ,à"äã)éðáå" ¨

ï÷òîù èðò÷òâ ïáàä ééæ æà ,"éøåçä øéòù©¨

("çéø" ïåùì ïåô "éøåçä")éã óéåà õàìt ïãòé©

[ïöðàìô åö èåâ æéà ñò ñàåå åö ,ãøòøòáà , ¨©¨
ìàøòáéà àé ïòî ïò÷ ,äðñ íòã¨¨
,ïöðàìôðééà ñò èòåå'î åàåå .ïöðàìôðééà©©
øòã áéåà ,øòáéøòã .ïñ÷àåå ñò èòåå©
äùî åö ïæéååàá êéæ èìàåå øòèùøòáéåà¨©
à óéåà øòãà ,íéåá-íéáåøç à óéåà©¨©
,àé ,èâàæòâ ïòî èìàåå ,íéåá-äî÷ù¨¨¨
úåìâúä åö ìâåñî æéà èøà øòðòé¨

úé÷ìàøòãà íéåá-áåøç à éåå è÷ðåt)©¨

(øòèøò òñéååòâ ïéà øàð ïñ÷àåå íéåá-äî÷ù, ©¨

èùéð æéà ,íéåá-ïøàã à ,äðñ à øòáà̈©©¨
øàôøòã .äðéëùä úàøùä øàô ìâåñî©©
ïæéååàá êéæ øòèùøòáéåà øòã èàä¨©
,ìàøòáéà èñ÷àåå øò ñàåå ,äðñ ï'ôéåà¨©¨
øòã æà ,øòãðé÷ òùéãéà ïòðøòì åö©
åìéôà ,ìàøòáéà àã æéà øòèùøòáéåà¨¨
æéà ñàåå ùèðòî à ééá©¨
.å"ç íéåá-ïøàã à éåå "èðò÷éøèòâñéåà"©¨
æéà øò æà íäéà êéæ èëàã ñò©©
øòã èâàæ ,å"ç "ïøäàôòâtà"¨¨¨
êéà - "'éäà øùà 'éäà" ,øòèùøòáéåà
!øéã óéåà êéåà ,äðéëù ïééî ïòäåø êàîéééé ©

געווארן י. ארעסטירט איז והמצוות , התורה שמירת  פון ווייט געווען איז וואס איד ַַָָא 

צו  געווארן דערנענטערט ער איז תפיסה אין זייענדיג סיבות . פארשידענע  ַָצוליב

אידישע די באזוכן וואכן, צוויי יעדע פלעגט, וואס רב, א דורך  ַַָָאידישקייט

טורמע . אין ַַארעסטאנטן



שמות - קוואל פרשה åèַדער

שבת, הלכות דורכצולערנען זיך אויף גענומען תשובה בעל דער האט אנהויב , ָָאין

דער  שבת . שמירת  פון הלכות  די וועגן ווייסט ער וואס אלעס זיין מקיים ַָאון

וועג, נייעם זיין אויף ארויסגעהאלפן סאך א איהם האט רב, חשוב 'ער ַַַָָדערמאנטער

ער  כדי שïראך, ענגלישע  די אויף שבת , הלכות אויף ספרים געברענגט איהם ַאון

האנט. אייגענער דער אויף הלכות די לערנען קענען ַָזאל

איהם  ער האט תשובה, בעל דעם באזוכט האט רב  דער ווען ַָָָאיינמאהל,

רב, פונעם פראגע דער אויף לב". וטוב  "שמח שטימונג, פרייליכער א  אין ַַגעפונען

בעל  דער האט פרייליך ? אזוי זיין צו דיך ברענגט וואס עושה", זו מה ַָָ"לשמחה

געענטפערט: תשובה

דעם  געלערנט אויך איך  האב געברענגט, מיר האט איר וואס ספרים די אין -ָָָ

חז"ל ˜ÁÈ:)מאמר אויב(˘·˙ נגאלין". היו מיד  שבתות , שתי ישראל שמרו "אלמלי

אויסגעלייזט  באלד זיי וואלטן נאכאנאנד, שבתים צוויי געהיטן וואלטן אידן ַַַָָָדי

כהלכתן, שבתים צוויי היטן אויך  איך וועל אזוי, אויב באשלאסן, איך האב ַַָָָגעווארן.

מי  פול זיין נישט איך  זאל אזוי ווי תפיסה... פון ווערן באפרייט וועל איך ט און ַַָ

און  פריי, ארויסגיין איך וועל טעג עטליכע  ביז אז זיכער בין איך  ווען ַַהתרגשות ,

געזונטערהייט?... ַאהיימקומען

טאן: ווייטאגליכן א מיט געזאגט איהם רב  דער ַָָָָהאט

אבער  מיר טוט דיר, פאר אפשאצונג גאנצע מיין מיט פריינט, טייערער מיין -ַַַָָ

די  פון כוונה דער אין טעות א ïשוט מאכסט דו אז וויסן, לאזן צו דיר באנג ַַַַָזעהר

וועלן  אידן אלע אז בכלליות , ישראל, כלל דעם וועגן רעדט גמרא די ַַחז"ל.

שבתים  צוויי היטן וועלן אלע זיי אויב בב "א , המשיח בביאת  ווערן ַאויסגעלייזט

פארזיכערונג  קיין נישט האט תפיסה אין זיך  געפינט וואס יחיד א  אבער ַַַַָָָָנאכאנאנד,

וואס  דו, און פריי, ארויסגיין ער וועט המשך, איין אין שבתים צוויי היטן דורכ'ן ַַָאז

דמיונות, אין לעבן נישט זאלסטו טורמע, יאהר פופצן צו פאראורטיילט דיך ַָָָמ'האט

נאנט! איז ישועה דיין אז דעם צוליב איינרעדן נישט זיך טארסט ַָָדו

געשריבן  נישט שטייט עס זיינס: ביי געהאלטן אבער זיך האט ארעסטאנט ַַַָָדער

דעם  וועגן נאר חז"ל די רעדן נגאלין", "מיד ווערטער די מיט אז ארט, שום קיין ַָָאין

איד, איינצלנער יעדער יחיד. יעדער אריין אויך גייט כלל, אט-דעם אין ישראל. ַָכלל

נאכאנאנד... שבתים צוויי היטן וועט ער אויב  ענגשאפטן זיינע  אלע פון ארויס ַַַַַָקען

האפענונג. גרויסע  זיין מיט פארבליבן דעריבער איז ַָער

געווען  ס'איז ווי תפיסה די באזוכט נישט רב דער האט שïעטער, וואכן ַָָצוויי

שïעטער. וואכן פיר ערשט נאר וואכן, צוויי יעדע טורמע די באזוכן צו שטייגער ַָָָזיין

זיין  צו ער, האט צעל טורמע  אין תשובה בעל דעם צו אריינגעקומען איז ער ַָווען



æèשמות - קוואל פרשה ַדער

רב, דעם דערציילט מען האט דאן געטראפן. נישט איהם פארוואונדערונג, ַַָָגרויסע

טעג  עטליכע  אז און פריהער, וואך  א טורמע פון געווארן באפרייט איז יענער ַַַַָָאז

און  פריינט זיינע  פאר נביאות " "געזאגט שוין ער האט באפרייאונג, זיין ַַַָָפאר

ארעסט... פון ארויס בקרוב  וועט ער אז ַַַַַבאקאנטע ,

דער  ïאסירט האט עס אזוי ווי געשיכטע, די פארשן גענומען זיך האט רב  ַַָָָדער

פאראורטיילט  האט וואס שופט דער אז דערציילט, איהם מ'האט און נס, ַַָָָגרויסער

אמט ריכטער זיין פון "רעטייערט" האט תפיסה יאהר פופצן צו איד ‡ÊÈדעם ¯Ú) ַָָ

(ÚÈÒ�Út ÛÈÂ‡ ÒÈÂ¯‡ אנצושרייבן באשלאסן שופט דער האט ïענסיאנער, א  זייענדיג . «ַַָָָָ

וועגן  באזונדערס און ריכטער, אלס עראינערונגען זיינע מיט זכרונות ארויסגעבן ַַַאון

קאדענץ, זיין פון לויף אין ארויסגעגעבן האט ער וואס אורטיילן שווערערע ַַָָדי

תשובה. בעל דעם קעגן אורטייל דעם ָאיינגעשלאסן

געריכטליכע עדות 'שאפטן, דאקומענטן, געריכטליכע די דורכגיין ַָביים

ריכטער  דער האט ארעסטאנט אידישן דעם אנבאלאנגט וואס א .א.וו., ַַַָָדיסקוסיעס,

אין  שולדיג געווארן געפונען איז יענער וואס דעם טראץ  אז געפיל, דאס ַַָָָָבאקומען

פופצן  פון אורטייל אן געפאדערט טאקע  האט וואס פארברעכן שרעקליכן א ַַַַַָָָבאגיין

און  עדות  געהעריגע  קיין געווען נישט פונדעסטוועגן, אבער, זענען טורמע , ָָיאהר

פארברעכן... יענעם באגאנגען באמת  טאקע איז ער אז דערויף, ַַַַַַבאווייזן

האט  ער אז באשלאסן שופט דער האט מענטש, אויפריכטיגער אן ַַַָָָזייענדיג

דערצו, געפיהרט האט דאס תשובה... בעל דעם פאראורטיילן ביים טעות  א ַַַָָגעהאט

פריי!... אינגאנצן ארויסלאזן איהם מ'זאל ‰˜„Ó‰אז ,"Â‰ÈÏ‡ ‰ÊÁÓ" ¯ÙÒ ÔÈ‡ Ë‚�Ú¯·Ú‚) ַַַָָ

Ë¯Ú‰Ú‚ ÔÈÈÏ‡ ÒÚ Ë‡‰ Ò‡ÂÂ ÔˆÈÓÚ Ì˘· ,ÁÎ¯-‰Î¯ „ÂÓÚ ,‚"Á ,"‰ÁÈ˘‡ ÍÈ„Â˜Ù·" ¯ÙÒ ÔÈ‡ ÔÂ‡ ,·"ÁÏ»»«

(Ë�‡ËÒÚ¯‡ Ô˘È„È‡ ÌÚ„ ÔÚÂÂÚ‚ ‰·Â˘˙· ¯ÈÊÁÓ Ë‡‰ Ò‡ÂÂ ·¯ ÌÚ�ÚÈ ÔÂÙ. »»««

אן  דאך  האט איד יעדער לימוד: פאלגענדן דעם מיר לערנען מעשה דער ַָָָפון

פארשידענע ליידט און הרע יצר זיין ביי פארכאïט איז ער רח"ל. "תפיסה" ַַַאייגענע 

פון  ארויס איז ארעסטאנט אידישער יענער אויב ובגשמיות . ברוחניות  ïַַַָראבלעמען

דאך איז ישועה גאנצע  זיין ווייל - אופן חוץ-לדרך-הטבע 'דיגן א אויף ַַָתפיסה

חז"ל  די פון ווערטער די אין אמונה זיין פון זכות אין בטחון געקומען גרויסן זיין און ,

לדרך חוץ  אופן אן אויף פריי ארויסגיין אויך מיר קענען - זיין טאקע  וועט אזוי ַַַַַאז

באשעפער. דעם אין בטחון און אמונה אמת'ע די האבן וועלן מיר אויב  ַָהטבע,

הרי"ם" "חידושי דער ÂÎÂ')אגב , ÏÎ‰ ‰"„ ,„Ù¯ 'Ú ,˙·˘ È�È�Ú) איז באמת אז קלאר, ַָָזאגט

נישט  שייך  נגאלין", היו מיד שבתות שתי ישראל שמרו "אלמלי חז"ל די פון הבטחה די

ל"ע, צרה א  אין זיך  געפינט וואס יחיד יעדן אויף אויך  נאר ישראל, כלל גאנצן ביים ַַָָָנאר

נאכאנאנד. שבתים צוויי א ïהיטן וועט ער אויב צרה זיין פון ווערן אויסגעלייזט ער ַַָָקען



שמות - קוואל פרשה æéַדער

אליין: העובדא  בעל דעם פון געהערט האבן מיר וואס מעשה, א  איז אט ַַָָָאון

מיט  שיעור א  געלערנט האט לערנען, צום צוריקגעכא ïט זיך  האט וואס בחור, ַַַָָָא

יונגערמאן È˘È·‰)א  È„ ÔÂÙ ·‡Ë˘ ÌÚ�ÂÙ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ¯ÚÎÏÚÂÂ) דעם פון פארשלאג דעם אויף . ַַ«ַָ

שבת . הלכות  געלערנט זיי האבן ַָיונגערמאן,

שבת הלכות ¯Ó"·)אנהויב ÔÓÈÒ Á"Â‡)גמרא דער פון ווערטער די דערמאנט ווערט ָ

(:ÂË ‰ˆÈ·) האט איר אויב  אידן, די צו זאגט אויבערשטער דער פורע ", ואני עלי ָָ"לוו

מענטשן  אנדערע פון געלט בארגן איר קענט שבת, צרכי קויפן צו געלט גענוג ַָנישט

חוב ... דעם באצאהלן וועל  איך און שבת, צרכי ַָאויף

פארגעשלאגן  און בחור, צום צוגעקומען פריינט א  איז פרייטאג, קומענדיגן ַָָָדעם

שבת אויף פארן וואס ישיבה, זיין פון בחורים קבוצה א  אין אנצושליסן זיך ַָָָאיהם

צופרידן  זעהר זיין אוודאי וועט ער אז געענטפערט, האט בחור דער מירון. ַַָקיין

צו  ïרוטה א זיך  ביי נישט ער האט ליידער אבער נסיעה, זייער אין זיך  ַָָָאנצושליסן

אוודאי  ער וועט געלט, איהם בארגן צו גרייט איז חבר דער אויב אבער ַַָָָבאצאהלן,

מירון... קיין נסיעה געהויבענע  די אויף זיי מיט פאהרן צו צופרידן ָזיין

בחורים  די ווען שבת, מוצאי שבת . אויף מירון קיין געפאהרן מ'איז ַָָאלזא ,

פאר  הוצאות די אז אויסגעקומען איז חשבון, פונעם סך-הכל דעם געמאכט ַַַָהאבן

האט  חבר דער ווען שקלים. 388.6 זענען מיטפאהרער, די פון איינעם ָָיעדן

בחור  דער האט נסיעה, די פון הוצאות די אין חלק  זיין בחור פונעם ַַָפארלאנגט

באשעפער  דער נאר שבת , פאר'ן באצאהלט וואס דער בין איך  "נישט ַַַָָָגעענטפערט,

ובעצמו...". בכבודו

דאס  דיר פעהלט "עס געזאגט, איהם חבר זיין האט ענטפער, זיין הערן ָָָביים

שקלים!". 388.6 - באצאהלט האב  איך  וואס ַָָָגעלט

דער  האט ירושלים, קיין קומענדיג אהיים געטוהן? אויבערשטער דער האט ַָָָוואס

געשיקט  איהם האט מחותן דער אז געהערט - חתן א  געווען איז וועלכער  - ַַָבחור

יענע אויסגעקומען איז וואס געבורטסטאג זיין לכבוד בערזל, שיינעם א מתנה, ַַָָא

וואס  באנקנאטן געלט פארשידענע געפונען אויך זיך האבן בערזל אינעם ַַָָָָוואך .

מטבעות ,20 ,50 שקלים, 100 שקלים, 200 פון באנקנאט א ישראל: ארץ אין ַַָמ'נוצט

...0.1 און שקל האלבער א  שקל, איין שקלים, צוויי שקלים, פינף שקלים, צען ַַפון

חתן  דער וויפיל גענוי שקלים!... 388.6 געווען: איז חשבון גאנצן פונעם סך -הכל ַדער

אלזא, האט, ער מירון. אין שבת פונעם הוצאות די פאר האבן געדארפט ַַַָָָָהאט

די  פון ווערטער די אין באמת  מ'גלייבט ווען אמונה, אמת 'ע  מיט אז בחוש, ַגעזעהן

באצאהלט  אויבערשטער דער - ïורע" "ואני פון הבטחה די מקוים ווערט ַָחז"ל,

חוב! דעם



çéשמות - קוואל פרשה ַדער

éåæàùåã÷ä ãåé øòã èùèééèòâ èàä ©¨
ò"éæ÷"äøäì "áäæî ãîçð" 'ñá àáåî)

úøåú" 'ñá íùîå ,ò"éæ øéîæå÷î ìà÷æçé éáø

(ïúùøôá "éãåäéäøòã ïéà íé÷åñt éã ,
äøãñ øòâéèðééä(ãé-âé ,â)äî éì åøîàå"

äë øîàéå ,íäéìà øîåà äî åîù
."'éäà øùà 'éäà ,ìàøùé éðáì øîàú
éì åøîàå" ,ïâàæ åö èðééîòâ èàä äùî¨¨
êéî ïìòåå ïãéà éã ïòåå - "åîù äî
ïéà ïò÷ðéæøàô êàã ïòðòæ øéî ,ïâòøô¨©
,íéøöî ïéà ì"çø äàîåè éøòù è"î éã
æðåà è÷éùòâ êéã èàä øòåå¨
éåæà êàã ïòðòæ øéî ,ïæééìåöñéåà¨©
øòã èàä íòã óéåà ?âéøòãéð¨
ïâàæ ìàæ øò ,èøòôèðòòâ øòèùøòáéåà¨¨
øòã áéåà - "'éäà" :ïãéà éã øàô©
,èåâ ïééæ ìòåå êéà ,èñéìùàá ùèðòî©
íòã ïòðéã ïà èöòé ïåô ìéåå êéà¨
øòã èâàæ - "'éäà øùà" ,ïèùøòáéåà¨
èéî ïééæ ìòåå êéà" ,êéåà øòèùøòáéåà

èáééøù ï"áîø øòã éåå ,"øéã,åðéúùøô)

('åëå éì åøîàå ä"ãäååä äúàù íùë" :
åã éåå è÷ðåt ,"êîò äååä éðà êë ,éîò
.øéã ïéá êéà ïéá éåæà ,øéî èéî èæéá©

éåæàéáø ÷"äøä èâàæòâëàð èàä ©¨¨¨
ïéà ò"éæ øòìéäòååæ ò÷'äîìù
øòöéøà÷ ñçðt éáø ÷"äøä ïåô ïòîàð¨¨

ò"éæ,'ä úãåáò øòù ,á"ç ,"ñçðt éøîà")

(àë úåàèâàæ äðùî éã(:åô àîåé)øîåàä" ¨
ïéà ,áåùàå àèçà ,áåùàå àèçà

"äáåùú úåùòì åãéá ïé÷étñîøòã)

ìòåå êéà èâàæ ñàåå øòã ,æéà èùt øòèåùt¨¨

èùéð øò èéétñò ,äáåùú êàðøòã ïåà ïâéãðéæ¨

(ïäåè åö äáåùúæà ,æîøî ïòðòæ ì"æç éã .©
.ïäåè äáåùú ìéåå êéà ,èâàæ ãéà à ïòåå©¨
øòáà êàã èñòåå åã" :íäéà ïòî èâàæ¨¨¨
:øò èâàæ ."?ïìàôëøåã ìäàîà êàð¨©¨©¨
æà ñééåå êéà ,èùéð øéî èøà ñò"©©
ìéåå èöòé .'áåùà' ,èöòé øòáà ,'àèçà'¨
èøéñòøòèðéà ñò .ïäåè äáåùú êéà
,øòèòtù ïééæ èòåå ñò ñàåå èùéð øéî¨
øöé ï'èéî äîçìî ïèìàä êéà ééâ èöòé©

ðî íäéà ïøéáåøt ééâ êéà ïåà ,òøäçö
:ì"æç éã ïâàæ ,ùèðòî àæà óéåà ."ïééæ©©¨
,÷ôñ ïéé÷ èùéð æéà ñò - "ïé÷éôñî ïéà"
èòåå øò - "äáåùú úåùòì åãéá" æà©

.äáåùú åö ïééæ äëåæ êàð¨

א  אפילו - שובבי"ם בנים ַַשובו 
ַפארטריבענער 

øòãïà óéåà èáééøù "íéãâî éøt"©
èøàúåîù ,íéááåù ,ãéâîä øôñ) ¨

(ç"åôãî ñ÷ 'ò ,è"ì÷ú'ä÷åñt ï'ôéåàäéîøé)

(ãé ,â"íéááåù" ."íéááåù íéðá åáåù"
ïâéðòtùøòãéåå - "äãéøî" ïåùì ïåô æéà
íéàøôå íéááù íéðá" ,å ,ç òùåä í"éáìî 'éò)

("íäéùòîáïåùì ïåô êéåà æéà "íéááåù" .
èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ïëòøáåö ,'äøéáù'¨

(å ,ç òùåä)ìâò äéäé íéááù éë"
ïåô êéåà æéà "íéááåù" ïåà ,"ïåøîåù

ïáééøèøàô - 'ùåøéâ' ïåùìäéîøé ÷"ãø 'éò) ©
("íéááåù íéøä" ô"äò ,å ,ð.



שמות - קוואל פרשה èéַדער

èáééøùåáåù" :"íéãâî éøô" øòã
áéåà åìéôà - "íéááåù íéðá©
å"ç èâéðòtùòâøòãéåå ïáàä ïãéà éã¨
áéåà êéåà ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïâò÷
òøòééæ áéìåö å"ç ïëàøáåö ïéåù ïòðòæ ééæ¨
ïéåù ïòðòæ ééæ áéåà åìéôà ïåà ,ãðéæ©
òøòééæ áéìåö å"ç ïøàååòâ ïáéøèøàô©¨
éã åö øòèùøòáéåà øòã èâàæ ,úåøéáò¨
åö íåà êéæ èøò÷ - "íéðá åáåù" :ïãéà
øòãðé÷ éåå øéî ééá èðòæ øéà ìééåå ,øéî

("íéðá")!ãðé÷ à èáééìá ,ãðé÷ à ïåà ,©©
ïåô èëòð÷ ïòååòâ èìàåå ïãéà éã áéåà¨
èùéð å"ç ééæ ïèìàåå ,ïòèùøòáéåà íòã¨
à ïòåå ìééåå ,ïå÷éú à ïáàä èðò÷òâ¨©©
,øàä ïééæ ïâò÷ êéæ èâéãðéæøàô èëòð÷©©
à øòáà ,èëòð÷ íòã øò èáééøèøàô©¨©
áéåà êéåà !ïäåæ à âéáééà èáééìá ,ïäåæ©
åèñàä "íéááåù" øäàé à øàô©©¨¨
èåâ êéæ èñòåå åã æà èâàæòâåö¨©
åèæéá ïâòååèñòãðåô ïåà ,ïøäéôôéåà
ìäàîà êàð åèñðò÷ ,ïìàôòâëøåã©¨©¨

ïäåè äáåùúàéàéàéàé.

ïåàâäøòðæàåå éåìä ìàåîù éáø ìåãâä
èâàæ ì"öæ'áàä éîçø' øôñ ïéà)áéáéáéáé(, ¨

øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã óéåà

äøãñ(àë ,à)úåãìéîä åàøé éë éäéå"
àøîâ éã ."íéúá íäì ùòéå íé÷ìàä úà

èâàæ(.àé äèåñ)äòåt ïåà äøôù æà ¨©
÷åñt øòã .úåàéáð ïòååòâ ïòðòæ
àøåî ïáàä ééæ æà øàð øòáà èðàîøòã©¨¨©¨
åàøé" ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô èàäòâ©
íòã ïòðàèùòâééá ïòðòæ ééæ ,"úåãìéîä©
ìäàî òâéöðééà ñàã æéà ñàã .ïåéñð¨¨¨
."åàøé" :ïåùì àæà èâàæ äøåú éã ñàåå¨¨©©
íòã ïåô èàäòâ àøåî ïáàä ééæ¨©
øòã èðàîøòã ñàã ïåà ,ïòèùøòáéåà¨©
.úåàéáð ïééæ ïåô äìòî øòã øòáéà ,÷åñt

éãàøîâ(.âé÷ íéçñô)éáø øîà" ,èâàæ¨
íäéìò æéøëî ä"á÷ä äùìù ,ïðçåé
øòã ,èâàæòâ èàä ïðçåé éáø ,"íåé ìëá¨¨
óéåà ìîéä ïéà ñéåà èôåø øòèùøòáéåà

î ééøãåðéàå êøëá øãä ÷ååø" (1 :ïùèðò
à ïéà èðéåàåå ñàåå øåçá à ,"àèåç©¨©
(2 .èùéð èâéãðéæ øò ïåà èàèù òñéåøâ¨
ïà ,"äéìòáì äãéáà øéæçîä éðò ìòå"©
íòã åö äãéáà ïà tà èéâ ñàåå ïàîéøà̈©¨¨©
øéùò ìòå" (3 .ïøéåìøàô ñò èàä ñàåå¨¨©
ïàî øòëééø à ,"äòðöá åéúåøéô øùòîä©©
úåøét òðééæ ïåô øùòî tàøà èéâ ñàåå¨©¨
ïòðòæ ïëàæ ééøã éã .èééäøòðòèìàäàá©©©

"הונדערטער"יא. א פארבלייבט באנקנאט, הונדערט-דאלאר א ומליצה, משל דרך ַַַַַָָעל

און  "אויפוויקלען" נאר עס  מ'דארף פארקנייטשט, געווארן איז עס אויב ַַָָאויך 

הונדערטער"... "שיינער א ווערן עס וועט ַָאויסגראדן,

צו יב. איינעם יעדן פאר כדאי איז עס אז געזאגט, מאהל סאך  א שוין האבן ַַַַָָָמיר

ספר. דאזיגע  דעם בייטל, טלית -ותפילין אין ַָהאלטן



ëשמות - קוואל פרשה ַדער

øòèùøòáéåà øòã ïåà ,úåðåéñð òñéåøâ
.ìîéä ïéà ééæ ïâòåå âàè ïãòé ñéåà-èôåø¨

ìòøòã óéåà àã ïòðòæ ñò ,ìùî êøã¨
"íéìå÷îø" èìòåå(ñ'øò÷étñ),

ïàôàø÷éî à èéî ñéåà èôåø'î©¨¨
ïéà øòáà ,ïùéðòòùòâ òðòãéùøàô©¨
ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã èôåø ìîéä
òèðàîøòã ééøã éã óéåà ñéåà ïééìà©
ïéà ïåéñðá ãîåò ïòðòæ ñàåå ïùèðòî¨

.íéðîæ òøòååù

ïò÷'î,ìétùééá íåö ,ïøòì÷ôéåà ñàã¨
ïáòâåöøòáéà óéåà :ãðòâìàô éåå¨
øòã óéåà øàô èîå÷ ñòtò ïòåå ,ñòééð¨
øàøòè à øòãà èðòãéñ÷ò ïà ,èìòåå©¨©¨
ïåô ìîéä ïéà ïòî èñééåå ,ì"çø ò÷àèà©©
óéåà øàô èîå÷ ñò øòãééà êàð íòã¨¨

èâàæ àøîâ éã éåå ,èìòåå éã(ç"é úåëøá) ¨

ïåô øòö íòã ïâòåå ïñééåå íéøèôð éã æà©
æéà ñò .èìòåå øòã óéåà ïùèðòî éã
"ñòééð" à æéà ñàåå êàæ ïééà àã øòáà̈¨©¨©
èùéð èñééåå'î ìééåå ,ìîéä ïéà êéåà
ïâàæ ì"æç éã éåå ,íòã ïâòåå èøàã¨¨

(:âì úåëøá)úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä"
÷ååø à æà ,ñòééð à æéà ñàã ."íéîù¨©©©
èâéãðéæ ïåà èàèù òñéåøâ à ïéà èðéåàåå©¨
ï'ôéåà øòôòùàá øòã ñéåà èôåø ,èùéð©

"ïàôàø÷éî"æà ,êéìãðòèùøàô-èñáìòæ ñàåå) ¨¨¨©©

ììëá ïòðòæ ,èìòåå øòã óéåà "ïòðàôàø÷éî" éã¨¨

(ìîéä ïéà "ïòðàôàø÷éî" éã åö ìòèùåö à èùéð, ©¨¨

ïåà ñàâ éã óéåà øåçá à èééâ ñò æà©©©
ùèðòî à øòãà ,ïâéåà éã êéæ èëàîøàô©©¨©
ïåà ñòåîù "ïèñòô" à ïèéîðéà èìàä©©
å"ç ïãòø åö èùéð ,ìéåî ïééæ èëàîøàô©©

èùéð øàè'î ñàååâéâéâéâéøòã øàð ñàåå , ¨¨¨¨
à æéà ñàã ,ïåôøòã èñééåå øòèùøòáéåà¨©

סאךיג. א  האט וואס איד א צו געזאגט אמאהל האט זי"ע  זושא  ר' רבי ַַַַָָָָָדער

ÔÚÂÂ‡¯tגעפאסט Âˆ ‰‚È¯„Ó È„ ÔÈ‡ Ë˘È� ÊÈ‡ ¯Ú Ê‡ ÔÚ�‡Ë˘¯‡Ù Ë‡‰ ‡˘ÂÊ '¯ È·¯ ¯Ú„ Ò‡ÂÂ) ַ»»««««

(ÌÈ˙È�Ú˙ באקומען ער האט איינעם פון געלט, נאך ארומגעגאנגען איז ארימאן אן אז ,ַַַַַַָָָ

געזאגט: איהם איינער האט א .א.וו. גראשן, האלבן  א  צווייטן א פון גראשן, ַַַָָָָאיין

דעם  צו אריבער גיי מטבעות ? קליינע  קלייבן מיט צייט דיין פארברענגסטו וואס -ַַָ

געבן  דיר וועט צווייטער, א  און רייניש, הונדערט פינף געבן דיר ער וועט ַגביר,

רייניש... טויזענט

אויסגעפיהרט: האט זושא  ר' רבי דער ָאון

אויגן  דיינע ïייניגן זאלסטו ענדערש פאסטן? מיט גוף דיין ïייניגסטו וואס נאך  -ַָָָ

ווערטער  רעדן צו נישט און קוקן, נישט מ'טאר וואו קוקן צו נישט מויל, דיין ָָאדער

רעדן. נישט מ'טאר ָָוואס

זי"ע מלעלוב הרמ"מ הרה"ק Ë·˙)אא "ז „"Î ,‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ) געזאגט אמאהל האט

העינים": "שמירת  אויף ברכה א געבעטן איהם האט וואס בחור א צו



שמות - קוואל פרשה àëַדער

øòã ïåà .ìîéä ïéà "ñòééð"
òâéæàã éã ñéåà èôåø øòèùøòáéåà¨
ïòîå÷òâñéåøà æéà èöòé ,äà !"ñòééð"¨©
åðéàå êøëá øãä ÷ååø" !ñòééð òñéåøâ
,äéìòáì äãéáà øéæçîä éðò .àèåç

."äòðöá åéúåøéô øùòîä øéùò

ï'ôéåà÷åñt(äë ,á)úà íé÷ìà àøéå"
èâàæ ,"íé÷ìà òãéå ìàøùé éðá¨

øòö 'ä àîçå" ,"ïúðåé íåâøú" øòã
úé éåîã÷ éìâå ìàøùé éðáã ïåäãåáòù
ùðà åòãé àìã àøîåèá åãáòã àúáåéú
èàä øòèùøòáéåà øòã ïåà ,"äéøáçá¨
øòãðé÷ òùéãéà ñàåå øòö íòã ïäòæòâ¨

èàäòâ ïáàä(íéøöî ïéà)æéà ñò ïåà , ¨©
íòã øàô è÷òìtèðà ïòååòâ©©
òùéãéà ñàåå äáåùú éã ïòèùøòáéåà¨
,èééäøòðòèìàäàá ïäåèòâ ïáàä øòãðé÷¨©©

גמרא-רש"י!... אין אויגן דיינע אריין לייג -

פאסטן: אנגעהויבן האט וואס יונגערמאן א  פאר געזאגט ער האט אמאהל אגב ,

די  נעם "קלענער", איז וואס תעניתים, צו נעמען זיך דארפסטו פארוואס -

"גרעסער"! איז וואס גמרא, הייליגע 

הקודש לשון נאר גערעדט האט ער ווען סעודות, שלש ביי אמאהל (‡ÈÂ·אגב ,

(ÌÈÏ‰˙ Ô‚‡Ê ÔËÈÓ�È‡ ÔËÏ‡‰Ú‚ Ë‡‰ ¯Ú:בחור בר-מצוה א  צו געזאגט ער האט ,

חדש אורח לקבל עומד אתה הנה הדרכה: לך אומר -(·ÂË‰ ¯ˆÈ) נותנים ולאורח ,

גמרא ... דפי הרבה הרבה, אוהב הזה האורח האורח, שאוהב מה

הייסן  פלעגט ער וואס נומערן פארשידענע געהאט זצ"ל אא"ז האט כידוע,

צדקה אויף געלט כך  כך ÚÂ˘È‰)אוועקגעבן ‡ ÔÈ‡ Ë‚ÈËÈÂ�Ú‚ ÍÈÊ Ë‡‰'Ó ·ÈÂ‡) שקלים 26 .

(¯‡Ï‡„ ¯Ú„‡)138 שקלים, 72 תלמוד-תורה, א  פאר ברויט 18 ,(‰ÁÏˆ‰ ¯ÙÒÓÎ),אמאהל .

ימיו "ÔÂÈ·Ò")בערוב ÔÈ‡ Ë�ÈÂ‡ÂÂÚ‚ Ë‡‰ ¯Ú ÔÚÂÂ) ווען ברודער, מיין צו געזאגט ער האט

מיליטער דעם מיט פראבלעמען געהאט האט ‡ÊÈער ,ÔˆÈÓÚ Âˆ ÔÚÓÂ�Ú‚ ÍÈÊ Ô·‡‰ ÈÈÊ ÔÚÂÂ)

(¯ÚËÈ· ¯‡‚ ÔÚÂÂÚ‚:

געלט... קיין נישט האט וואס בחור, א  אבער דאך ביזט דו ...'138' געבן זאלסט -ַָָָָ

גמרא!... בלאט 138 לערנען זאלסטו ַָנו,

מיט  בלאט 138 די לערנען זאל ער אויב  זיידן, דעם געפרעגט ברודער מיין ַָהאט

געענטפערט: זיידע דער האט ָתוספות ,

פשט... צום נוגע  איז עס ווען נאר תוספות , -ָ

בלאט  138 די געענדיגט האט ברודער מיין ווען טאג אינעם אז איך, ַַָָגעדענק 

אנגעקומ  איז זי"ע .גמרא , ארמיי... די פון "ïטור" דער שטוב אין ען ַָ



áëשמות - קוואל פרשה ַדער

ïâòåå èñåàååòâ èùéð èàä øòðééà ñàåå¨¨
êéåà èàä øáç øòã æà ,øáç ïééæ©¨

ïäåèòâ äáåùúãéãéãéãé.

ãìàáøòã èàä ,êàðøòã ©¨¨
äùî åö èâàæòâ øòèùøòáéåà¨

ä"ò åðéáø(æ ,â),åéáåàëî úà éúòãé éë"
êéà ."åéùâåð éðôî éúòîù íú÷òö úàå
áàä êéà ïåà ,ééåå ééæ èåè ñò ñàåå ñééåå¨¨
òøä øöé øòééæ ïåô ééøùòâ øòééæ èøòäòâ

ééæ ìéåå êéà ïåà ,ééæ èâéðéét ñàåå¨
ïåà ïâéã'úåéðçåø øòééæ ïåô ïæééìñéåà

.úåìâ ïâéã'úåéîùâ

øòãèâðòøá "ìàåîùî íù",éçéå úùøô)

(åòù ãåîò ,[à"ôøú]ïåô ïòîàð ïéà¨
æà ,ò"éæ éáø øò÷öà÷ øòã ïãééæ ïééæ¨©
ïåô âòè éã ïéà ïèñàô êàã óøàã'î©¨©

í"éááåùåèåèåèåèåö øòååù æéà'ñ áéåà øòáà ,¨
,íéôåâéñ ïëàî ùèàë ïòî ìàæ ,ïèñàô©¨¨©

"דער יד. יונתן, תרגום פון ווערטער דאזיגע  די באצייכענען פלעגן ַָחסידים

תרגום". שובבי"ם

נישט  מ'טאר וואס זעהן צו נישט אויגן זיינע  פארמאכט איד א ווען ַַַָָלענינינו,

איז  רעדן, נישט מ'טאר וואס רעדן צו נישט מויל זיין פארמאכט ער אדער ַַָָָזעהן,

עס: זעהט אויבערשטער דער נאר עס, זעהט יעדער נישט וואס זאך  א  דאס ַַָָָָדאך 

אלקים"! "וידע 

אברהם"טו. "מגן דער און אריז"ל, דער שרייבט ˙¯Ù"‰)אזוי 'ÈÒ Á"Â‡) שובבי"ם אז , ַַ

(¯‰‡È-¯Â·ÈÚ Ô‡ ÔÈ‡ Ù"ÎÚ).דאנערשטאג פאסטן כאטש מען זאל , »ַָָָָ

זי  און פאסט, זי אז דערציילט האט וואס פרוי די פון מעשה די ידוע  איז ַַָָעס

געווארן געשטראפט ‰"·)איז ,·"Ù ‰‚È‚Á ÈÓÏ˘Â¯È) צאנזער דער געזאגט האט דעם אויף . ַָָָָ

זי"ע  ˜ÊÈ)רב  ˙Â‡ ,"ÌÈÈÁ ÈÎ¯„" 'Ò· ‡·ÂÓ) די אין שייך : נישט דאס איז שובבי"ם ביי ַָאז

יוהרא א נישט איז עס ווייל פאסט, מען אז דערציילן מען מעג שובבי"ם, פון ַַַטעג

רב קלויזענבורגער דער פאסטן. צו מחויב  דאך מ'איז שובבי"ם, אין מ'פאסט ַַאויב 

געהאלטן האט ÂÚÂ„)זצ"ל ,‡"Á ,ÌÈ·˙ÎÓ "ÌÈÈÁ ÚÙ˘") פאסטן מען דארף שובבי"ם אז ַַַַָ

תענית'. 'קבלת א אן ַַָאפילו

חכם  תלמיד א אז זאגן חז"ל די און דור, שוואכן א אין היינט מיר לעבן ַַַַַָאוודאי

נישט  מ'קען אויב אבער שמים, במלאכת ממעט איז ער ווייל פאסטן נישט ַָָזאל

זאגט  וואס אברהם" "מגן אזא דא איז עס אז געדענקען כאטש מען דארף ַַַַַָָָָפאסטן,

טובות קבלות זיך  אויף נעמען כאטש מ'זאל און פאסטן, מ'דארף "˘ÂÚ˙אז ÔÚ�¯ÚÏ ÈÂÂ) ַַַָָ

("˙ÂÙÂˆ¯ דער אויסזעהן ס'זאל אזוי ווי היום, סדר א זיך פאר אויפשרייבן און ,ַַַָ

כאטש  אלקים". "קירבת  גרעסטע די מיט אופן, בעסטן אויפ'ן טאג, ָָָמארגענדיגער

"דרשו  זיין מקיים מ'קען לה'". קודש "כולו דיר ביי זיין זאל שובבי"ם, פון טאג ָָאיין



שמות - קוואל פרשה âëַדער

à ïééæ åö æéà óåâéñ øòèñòøâ øòã ïåà©
åö øòååù ò÷àè æéà ñò !íéîù àøé©
ïò÷ ùèðòî øòã áéåà øòáà ,ïèñàô©¨
ïééæ ùèàë øò ìàæ ,ïèñàô èùéð èùéð©¨¨

.íéîù àøé à©

øòãèâàæ ò"éæ øò÷éðãòìéåå øòâéìééä¨
ùåøã ,íéááåùä øòù ,"ìàøùé úéøàù")

(ãåòå ,æð÷ ãåîò ,'àïåô øòèøòåå éã óéåà ,
ì"æç éã(.åè äâéâç)íéááåù íéðá åáåù"

ïééøà èîòð í"éááåù ,"øçàî õåç©
éã êéåà ,äáåùú ïåô ììë ïéà ïòîòìà©
,"øçà" ïåô äðéçá øòã ïéà ïòðòæ ñàåå¨

ïöðàâðéà - "õåç" äìéìç ïéåù ïòðòæ ééæ©
ì"çø äùåã÷ éã ïåô ñéåøàæèæèæèæè. ©

איד  א ווען  שכן  כל - יפרוץ וכן  ירבה ַכן
קבלה גוטע א זיך אויף ַנעמט

àíù" ÷"äôñ ïéà èééèù ,àøåð øîàî ©
"ìàåîùîä"ã ,á"øòú úðù ,åðéúùøô)

("åúåà åðòé øùàëå"÷åñt ï'ôéåà(áé ,à)

,"õåøôé ïëå äáøé ïë ,åúåà åðòé øùàëå"
áì ïéðúåð íäù äî ìëá" ,é"ùø èâàæ¨
."õéøôäìå úåáøäì ä"á÷ä áì ïë úåðòì
ïáàä íééøöî éã ïåà äòøt øòî ñàåå¨¨
øòã èàä ,ïãéà ïâéðéét ïâòåå èëàøèòâ©¨

קרוב " בהיותו קראוהו בהמצאו ˆÂ·È¯)ה' ˙È�Ú˙· ‰¯ÂËÙ‰)- "ויחל" לייענען אן ָאויך 

"בהיותו  זיין וועלן זאל אויבערשטער דער אז אופן אן אויף זיך  פיהרט מען ַַָאויב 

אונז. מיט קרוב"

פון טז. איינעם אויף געזאגט האט זצ"ל, שלום" "נתיבות בעל רבי, סלאנימער ָָָדער

זיינע אין האט ער אז יוגענט, זיין פון געקענט האט ער וועמען ישראל, גדולי ַָָדי

האבן  שובבי"ם-טעג די אבער געהעריג, ווי אויפגעפיהרט נישט זיך  יאהרן ָָָיונגע 

איינער  ווערן צו אויסגעוואקסן איז ער ביז איבערקערעניש, אן איהם ביי ַַַגעמאכט

ישראל! גדולי די פון

פונעם  שטאט די מען באלאגערט מלחמה, א אין געזאגט: מען האט סלאנים ַַַָָָָאין

מ'שטעלט  וואס דעם דורך - באלאגערונג? די "מצור", דעם מען מאכט אזוי ווי ַַַַָשונא .

ï א מ'שטעלט שובבי"ם, פון ענין דער איז דאס לעקטער. די און וואסער דאס ïַָָָָא

הרע ... יצר פאר'ן "לעקטער" די און "וואסער" ַַָדאס

יע אז געזאגט, צדיקים סלאנימער די האבן באשאפן אויך  ווערט מענטש דער ַַַָָָ

וואקסט  טרינקען, און עסן צו איהם גיט מען אויב  אחר"... "דבר קליינעם א  ַַמיט

כאטש  מען זאל שובבי"ם אין אבער ברייט", די אין און לענג די "אין כסדר, ָָָער

"א ïגעשטארבן". ער ווערט אזוי און אחר", "דבר פאר'ן טרינקען און עסן געבן ַַָָנישט

און  "עסן געבן נישט כאטש זאל ער אבער טרינקען, און עסן קען מענטש ָָָדער

רח"ל... אחר" "דבר זיין  פאר ַטרינקען"



ãëשמות - קוואל פרשה ַדער

ïøòîøàô åö èëàøèòâ øòèùøòáéåà©©
.ïãéà éã

èâàææéà ñò ,"ìàåîùî íù" øòã ¨
èøòä'î ñàåå âðåøéñàt à êàã¨©©¨
ïøéåáòâ ïìàæ ñò æà ,êéìðòååòâ èùéð©¨
äùù" ,ìäàîà óéåà øòãðé÷ ñ÷òæ ïøòåå©¨
æéà âðåøòãðò òñéåøâ éã ."ãçà ñøëá
ïáàä íéåâ éã ñàåå íòã ïåô ïòîå÷òâ¨¨
àøîâ éã .ïãéà éã ïâéðéét åö èëàøèòâ©

èâàæ(.î ïéùåãé÷)øòã æéà ïãéà ééá æà ¨©
ñò äáùçî òèåâ à óøöî øòèùøòáéåà©
,äùòî à éåå èðòëòøòâ ïøòåå ìàæ¨©
ïåà .äáùçî òèëòìù à èùéð øòáà̈©
äòø äáùçî" ,èøò÷øàô æéà íéåâ ééá©
à èùéð øòáà ,"äùòîì äôøöî ä"á÷ä¨©

.äáùçî òèåâ

ì÷å"åéäù äîá íà ,íéøáãä øîåçå
íúåà úåðòì íáì íéøöîä ïéðúåð
ãò ,úåáøìå úåøôì çë ìàøùéá óñåúéð
äåîë äòîùð àìù ,úøçà äøåö åùáìù
ìò ,ãçà ñøëá äùù åãìé ãçé íìåëù

åúòã ïúåðù ùéà ,äîëå äîë úçà
äøåú ìåò úîàá åéìò ìá÷îå ùã÷úäì
åúåäî óëéú äðúùðù úååöî ìåòå
ïòåå æà êàã äî ."øçà ùéàì åúøåöå¨©
éã ïâéðéét èìàååòâ ïáàä íééøöî éã¨¨
ééá óåâä éåðéù à ïøàååòâ æéà ,ïãéà¨©
èøòîøàô êéæ ïáàä ïãéà éã ïåà ,ïãéà¨©
æéà ,òáèä êøãë àìù ïôåà ïà óéåà©
ãéà à ïòåå æà ,ñéååòâ éàãååà êàã¨©©©
åö ,äìá÷ òèåâ à êéæ óéåà èîòð©
âòè éã ïéà íéùòî òðééæ ïøòñòáøàô
äáåè äáùçî" êàã æéà ,í"éááåù ïåô¨
øò èòåå ,"äùòîì äôøöî ä"á÷ä
èéî ïøòåå ïôìàäòâ ùéèàîàèéåà¨©¨

ïîà ,úåòåùé ïåà úåàåôøæéæéæéæé.

øòãïäåæ ïééæ åö èáééøù í"áîøúåøâà)

(èì ãåîò ,í"áîøä,éðá êì ùéå" :
øòééè ïééî ,ïñéåå èñôøàã åã ,"úòãì©
øöéä àåä íéøöî êìî äòøô éë" ,ãðé÷
ïéà èâàøè ãéà øòãòé - "úîàá òøä¨
"íéøöî" .òøä øöé íòã ,äòøt à êéæ©

זיין יז. פארלוירן האט וועלכער צפת , אב"ד זצ"ל העלער שמואל רבי גאון ַָדער

דערציילט, האט צפת, אין ציטערניש ערד די בעת  רח"ל קינדער דריי און ָרעביצין

און  שטיינער, און בעטאן אונטער געלעגן ער איז ציטערניש ערד די בשעת  ַָאז

ער  אויב אז זיך , אויף גענומען ער האט ל"ע , דערשטיקט ווערט ער אז ַַָשïירענדיג

וועט  ציטערניש, ערד דער פון לעבעדיג ארויס וועט און ווערן געראטעוועט ַַוועט

גערירט  זיך  האבן שטיינער די אז ער, שרייבט התורה. יגיעת  אין זיין מחזק  זיך ַָער

בעסער  געווארן איהם ס'איז ביז אטעמען, צו אנגעהויבן האט ער און ארט, ָָָָָאויפ'ן

העלער. שמואל רבי גרויסער דער געווען שïעטער איז ער און „ËÏÈÈˆ¯Úב"ה, ÍÈÏ�Ú)

(Ò"˘ ÛÈÂ‡ ¯ÙÒ ÔÈÈÊ Âˆ ‰Ó„˜‰ ÔÈÈÊ ÔÈ‡ ,Ï"ˆÊ "Ú˘Â‰È È�Ù" ÏÚ· ÔÂ‡‚ ¯Ú„.



שמות - קוואל פרשה äëַדער

ùèðòî ïåô ìëù øòã ïåà ,óåâ øòã æéà
.ä"ò åðéáø äùî ïéà æîåøî æéà

æéàøòã ,äòøt ,øéáñî í"áîø øòã
,óåâ øòã ,íéøöî ïåà ,òøä øöé
úåøéáò åö äîùð éã ïòâðòøáåö ïìéåå

å"ççéçéçéçéèðéôòâ ñàåå é÷åìà ìëù øòã .¨
åðéáø äùî úðéçáá æéà ñàåå ,çî ïéà êéæ¨
ïò÷ ñò ,øåäè âéáééà èáééìá ,ä"ò
,å"ç ïøòåå èòtòùèòâ èùéð ìäàîðéé÷¨

èùéð ìàîðéé÷ ïáàä íééøöî éã éåå è÷ðåô¨¨
,ä"ò åðéáø äùî ïééæ ãáòùî èðò÷òâ
øéî ïìòåå äøäèä äîùð éã êøåã ïåà
ìàøùé ììë éåå éåðòâ ,úåìâ ïåô ïééâñéåøà©
.åðéáø äùî êøåã íéøöî ïåô ñéåøà æéà©

÷"äøäò"éæ øòáåùèàìæ é'ìëéî éáø¨
÷åñt íòã óéåà èâàæòâ èàä¨¨
ìà÷æçé ïåô úåàøî éã ééá èééèù ñàåå

àéáðä(åë ,à ìà÷æçé)àñëä úåîã ìòå"

צום יח. אינדערפרי אויפשטיין נישט לאזט הרע יצר דער נאר נישט צחות: דרך  ָָעל

נישט... לאזט גוף דער אויך  נאר ָָלערנען,

ו'ויל  ג'וף פ'רעסן, ו'ויל ג'וף תיבות, ראשי איז גו"ף ווערטל, א זאגט וועלט ַָדי

פ'אלגן... ו'ועט 'גוף אבער, פ'ארט! ו'ויל ג'וף - פ'וילן ו'ועט ג'וף ïָָָָ'אפן.

נייעם, א  געברענגט מ'האט און אלט, געווארן עגלה בעל דער איז שטעטל, א ַַַָָאין

האט  ער און עגלה, בעל אלטן דעם פארדראסן האט דאס עגלה. בעל ַַָָָָיונגערן

עגלה: בעל נייעם דעם צו ָגעזאגט

אויב וויסן וויל איך אבער עגלה, בעל נייער אלס גענומען דיך מ'האט מילא , -ַָָ

פאל, מיט'ן באקאנט ביזט דו אויב וואגן. א  פיהרן פון מלאכה די טאקע  קענסט ַָדו

דיין  איבערלאזן מוזן וועסטו נישט, קענסט דו אויב  אבער צורוה, לאזן דיך איך  ָָוועל

פאלט  ער אויב עגלה, בעל דער טוט וואס פארהערן: דיך  וועל איך  אלזא, ַַַַָָארבעט.

בלאטע?! טיפע  א אין ַַָאריין

מ'ïרובירט  און וואגן, פון ïארא מ'גייט געענטפערט, עגלה בעל נייער דער ַָָָהאט

געפרעגט, עגלה בעל אלטער דער האט בלאטע... די פון וואגן דעם ַַָָָארויסשלע ïן

נעמט  עגלה: בעל נייער דער ענטפערט נישט? גייט עס אויב מען, טוט וואס ָָאבער

דעם  ארויסשלע ïן העלפט איינער יעדער און וואגן, פון איינעם יעדן ï ארא ַַָָמען

נישט  אלץ נאך  גייט עס אויב מען, טוט וואס אבער אלטער: דער פרעגט ַַָָָָוואגן...

און  רענצלעך  די ï ארא מען נעמט עגלה: בעל יונגער דער ענטפערט ַָווייטער?

ארט. פון רירן זיך זאל עס כדי וואגן, פונעם ïעקלעך  ָָָשווערע

עס  אויב מען, טוט וואס אבער אמאהל: נאך  עגלה בעל אלטער דער ַַָָָָפרעגט

יונגער  דער איז דעם אויף בלאטע ?... די פון ארויסצושלעïן נישט אלץ  נאך  ַַָָגעלינגט

עגלה: בעל אלטער דער זאגט ענטפער... אן האבענדיג נישט שטיל, געבליבן עגלה  ַַָָבעל



åëשמות - קוואל פרשה ַדער

èéåì ."äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã
úåîã - æéà øò ùèðòî à øàô ñàåå¨©©
- øò èàä øòôòùàá àæà - íãà äàøîë©©©¨
èðéôòâ øòôòùàá øòã ."äìòîìî åéìò"©
øòã éåå éåæà ïåà ,ùèðòî íòã ééá êéæ©
øòã êéæ èøäéô éåæà ,êéæ èøäéô ùèðòî©
.íäéà èéî ,ìîéä ïéà ïáéåà ,øòèùøòáéåà

øòãïò÷ êéà ,ïâàæ èùéð øàè ùèðòî¨¨
ïéà ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã èùéð
ñàã ,èöòé êéæ ïéôòâ êéà åàåå èøà íòã¨¨
,ú"éùä úãåáò åö ìâåñî èùéð æéà èøà̈
èâàæ íòã óéåà ìééåå ,íéîù úàøé åö¨

ì"öæ "íééç õôç" øòã(ú"äò ,"íééç õôç")

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt ï'ôéåà,â)

(ätàøà èîòð ,"êéìâø ìòî êéìòð ìù"©¨
ïäòæðééà åèñòåå ,úåöéçî òìà øéã ïåô©
- "åéìò ãîåò äúà øùà íå÷îä éë"
,èñééèù "åã" ñàåå èøà ñàã êéåà¨¨¨
åã .âéìééä æéà - "àåä ùãå÷ úîãà"
ïãòé ïéà ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã èñðò÷

,èøàúåìâúä éã ïåô ò÷àè ïòäòæ øéî éåå ïåà) ¨
(ïáéåà èðàîøòã éåå ,äðñ ï'ôéåà úé÷ìà.

éåæà,ì"öæ ãéâî øòðáåã øòã êéåà èâàæ ©¨
ìùî êøã ìò(åëøãë)øòãééðù à ,©

'âåöðà ïà ïòééðôéåà ï'øàô ,èàä¨©©©
äðå÷ øòã ïòåå .ñàî éã éåðòâ ïèñàîòâtà̈¨¨
èàä ,âåöðà íòã ïäåèðà èìàååòâ èàä¨¨¨©¨
,âåöðà íòã ïäåèðà èðò÷òâ èùéð øò
ïééæ ïòîòðåöôàøà ïñòâøàô èàä øò ìééåå
íòã èâòøôòâ øò èàä .ìèðàî-øòáéåà¨
?ñàî ïééî ïòîåðòâ èñàä åã" ,øòãééðù¨¨
èééâ ñò ,âéñàt èùéð ñò æéà ñàååøàô©
èàä ."?øòôøò÷ ïééî óéåà óéåøà èùéð¨

:èøòôèðòòâ øòãééðù øòã

-íòã êàã èñâàøè åã !øòðééà ïìèá¨¨
íòã ïäåèðà åèñðò÷ éåå ,ìèðàî©¨
íòã ñéåà äåè ?ìèðàî ï'ôéåà âåöðà©
àé èñðò÷ åã æà ïäòæ åèñòåå ,ìèðàî©©¨

!âåöðà íòã ïäåèðà̈

øòãïò÷ ùèðòî øòã ,íòã ïåô ãåîéì
øò ,ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã

òìà ïòîòðtàøà øàð óøàãéã ,úåöéçî ©¨©¨
åö íäéà ïøòèù ñàåå ,"ïòìèðàî" ò÷éã©¨

.ú"éùä ïòðéã

צווייטען א האבן  אונזין - בסבלותם ַָוירא

øòãèâàæ "øôåñ íúç""øôåñ íúç") ¨
(ú"äòøòã ïéà ÷åñt íòã óéåà ,

בעל-עגלה'שאפט... דיין אויפגעבן דארפסטו ענטפער, קיין נישט האסט דו אויב -ַַָ

אלטן  דעם געפרעגט האט ער אבער איינגעשטימט, עגלה בעל נייער דער ַָָָהאט

פארט?!... מען טוט וואס אבער עגלה, ָָָבעל

געענטפערט: איהם עגלה בעל אלטער דער ַָהאט

אין  אריינפאלן נישט זאל ער געבן צו אכטונג ווייסט בעל-עגלה גוטער א -ַַַַָ

בלאטע ? די אין אריינפאלן נישט מ'זאל אז ארום, און ארום גדר א  מ'מאכט ַַַַַַַָָָבלאטע!



שמות - קוואל פרשה æëַדער

äøãñ øòâéèðééä(àé ,á)àöéå äùî ìãâéå"
æéà äùî ,"íúåìáñá àøéå åéçà ìà
åö ñéåøà æéà øò ïåà ,ïøàååòâ øòèìò¨©
èâéðééôòâ ïøòåå ééæ éåå ïäòæ øòãéøá òðééæ
,"øôåñ íúç" øòã èâàæ ,íééøöî éã êøåã¨
ñéåøâ ïøàååòâ æéà ä"ò åðéáø äùî æà©¨
èàä øò ìééåå - "íúåìáñá àøéå" êøåã¨
òøòãðà ïåô ïãééì éã øàô èâøàæòâ êéæ¨©©
éøöî øòã æà ïäòæòâ èàä øò ïòåå .ïãéà¨©
.èò'âøä'òâ íäéà øò èàä ,ãéà à èò'âøä©¨
åøúé úåðá éã éåå ïäòæòâ èàä øò ïòåå¨
øò èàä ,øòëåèñàt éã èéî êéæ ïâàìt¨©¨

"ïòéùåéå" ïôìàäòâ ééæ(àë ,á åðéúùøô)ïåô . ¨
.åðéáø äùî ïøàååòâ øò æéà íòìà íòã©¨

ïåôøéî ïòäòæ ,èééæ øòèééååö øòã
(ìéãáäì)òùøä åùò ééáúéùàøá)

(æë ,äëñàåå ïåà ,'åâå "íéøòðä åìãâéå"¨
?åùò ïåô ïñ÷àååòâñéåà æéà(ãì ,íù íù) ©

úà åùò æáéå êìéå í÷éå úùéå ìëàéå"
èëàøèòâ èùéð èàä åùò .'åâå "äøåëáä¨©
.êéæ ïâòåå øàð ,ïùèðòî òøòãðà ïâòåå©¨
!"åùò" ïà ñéåà èñ÷àåå ,øòðééà àæà©©©©

èâàæì"æç éã ,ì"öæ "øôåñ íúç" øòã ¨
ïâàæ(.çì íéøãð)ìù ïúìåñôî" ¨

ïåô ïéðò øòã ."äùî øùòúð úåçåì
éã ïåô ïìàôòâtàøà æéà úåáåè úåãî©¨©

úåçåìïòî æà ,úåçåì éã ïéà èùéð èééèù ñò)©

øàô ïáòâ÷òååà ïåà âåöðà íòã ïäåèñéåà êéæ óøàã©©©

(ãéà à øàô äáåè à ïäåè øòãà ,ãéà ïèééååö à, ©¨©©©

èééèù ñò ñàåå íòã ïåô ò÷àè øòáà̈©¨
íòã ïåô ,úåçåì éã ïéà ïáéøùòâ èùéð
èðééî ñàåå ,êééø ïøàååòâ åðéáø äùî æéà¨¨
òðééæ åö ïòååòâ äëåæ èàä åðéáø äùî æà©¨
øò ìééåå øàôøòã æéåìá úåâéøãî òñéåøâ©

òøòãðà øàô ïäåèòâ èàäèéèéèéèé.ñàã) ¨©©¨

äðä éë" :æéà "øôåñ íúç" íòðåô ïåùì òâéìééä

זי"ע יט . מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק אא "ז איז סעודות , שלש ביי (ÓÂÈ‡אמאהל ַָ

(˙·Ë „"Î ,‡ÏÂÏÈ‰„צרתם "בכל ïסוק  דעם זאגן ביים צעפלאמט געווארן צר"., לו ַָָ

אויסגעשריגן: און בענקל, אויפ'ן געווארפן זיך  האט ָָער

דעם  אפילו טשעïעט ער אויב  אבער צדיק, א  און גאון א  זיין קען איד א  -ַַַַָ

ווערד! גארנישט אלעס דאס איז איד, א פון האר א  פון ַַַָָָשïיץ 

א פאר זיין גורם מ'קען אזוי ווי פארשטיין נישט קען ער זאגן, כסדר פלעגט ַַַַָער

ח"ו. נפש עגמת  אן ַאיד

דער  אין מאמר דעם אויף ווארט, שארף א געזאגט זצ"ל אא "ז האט ַַַָָָָאמאהל

‰.)גמרא ˙ÂÎ¯·) פשפש וכו', במעשיו יפשפש עליו באים שיסורים אדם רואה "אם

די  פון איינע  דאך  איז תורה ביטול שווער, איז תורה". בביטול יתלה מצא ָולא

געווען  מפשפש האט ער ווען אנהויב, ביים ער האט פארוואס עבירות, ַָָָָגרעסטע 

תורה? ביטול פון חטא  דעם געטראפן נישט ָבמעשיו,



çëשמות - קוואל פרשה ַדער

מענטש  דער אויב  תורה, ביטול פון חטא דעם פאר נאך אז געזאגט, ער ַַָָָהאט

אדם  שבין עבירות  אויף זיין תולה פריהער עס ער זאל ח"ו, יסורים געהאט ַָָהאט

זאגן חז"ל די ווי תורה, ווי פריהער קומט וואס Ë"ÏÙ)לחבירו, ¯"· 'ÈÚ)ארץ "דרך ָָ

דעמאלס, ערשט און מצא", ולא  "פשפש חז"ל, די זאגן דעם אויף לתורה". ָָקדמה

תורה". בביטול "יתלה לחבירו, אדם בין חטא א געטראפן נישט האט ער ַָָאויב 

ע "ה עטיל הצדקנית רעביצין לעלוב 'ער די באבע , Ë·˙)מיין ·"Î ÊÈ‡ ËÈÈˆ¯‰‡È Ò�ÚÓÚÂÂ), ַ

היימישע פאר געלט ארויסבארגן פלעגט זי און קאסע, חסדים גמילות א  געהאט ַַַַַָָהאט

די  באצאהלן געדארפט האבן וואס אידן אז דשכיחא, מילתא  א  געווען איז ַַַַָָָאידן.

זיידע דער און קוויטל, א  מיט שטוב  אין זיידן צום אריינגיין פלעגן חוב, א ַַַַבאבע 

דעם  באצאהלן באבע , די צו אריינגיין זיי פלעגן דערנאך און געלט, געבן זיי ַַָָפלעגט

אויך געפירט זיך האט גמ"ח דער דארט. ערשיינונג נארמאלע  א געווען איז עס ַַָָָחוב...

ע"ה באבע  די פון ïטירה די ˙˘Á"Ï)נאך  זי"ע .(˘�˙ ז"ל, אא"ז פון האחרון יומו עד ַָ

די  וועגן גערעדט טיש א ביי אמאהל האט זצ"ל סלאנימער מאטיל רבי ַַָָהרה"ק 

אויסגערייניגט  האט עולם של רבונו "דער אז געזאגט און מלחמה, וועלט ַָָצווייטע

וועלט". די

האט  עס און מלחמה, די איבערגעלעבט האט וואס איד א  געזעסן איז טיש ַָָָביים

פון  צייט אין האט אויבערשטער דער אז ווערטער מאטיל'ס רבי געטוהן וויי ַָאיהם

רבי  אויף ïזו טעלער זיין געווארפן ער האט וועלט", די "אויסגערייניגט מלחמה ָָדי

ארויסגעלאפן... איז און ïנים, ַָָמאטיל'ס

חסידים: די צו געזאגט סלאנימער מאטיל רבי האט ארט, ָָָָָאויפ'ן

...!ïזו געגעסן נישט דאך האט ער איד, דעם צוריק שנעל רופט -ָָ

בריהען  די פון זיך א ïצואוואשן נישט געדאנק, אויפ'ן צדיק דעם געלעגן איז ַַָָדאס

נאר  ,ïזו די איהם אויף אויסגעגאסן האט איד מיטגעמאכטער דער וואס דעם ַָָָָפון

...ïזו קיין געהאט נישט האט איד דער אז געזארגט זיך  האט ַַָָָער

ישראל, ארץ אין הונגער און ארימקייט געהערשט האט עס ווען צייטן די ָָאין

פארמאגט, האט ער וואס אלעס פארקויפט זצ"ל סלאנימער מאטיל רבי הרה"ק  ַַַָָָָָָהאט

די  נאר זיך פאר איבערגעלאזט האט ער עסן. צו אידן אנדערע פאר געבן צו ַַַָָָכדי

בעסער  ב"ה איז מצב  דער ווען שïעטער, בעקישע. שבת'דיגע די און ותפילין טלית

האט  ער וואס דעם אויף חרטה האט ער אז געזאגט מאטיל רבי האט ַָָָָָָָגעווארן,

אידן! פאר מער געבן קענען צו כדי בעקישע, זיין אויך פארקויפט ַַנישט

מח"ס  זצ"ל, בראנסדארפער מאיר רבי הגאון פון זוהן א דערציילט מיר האט ַַָָעס

גמילות א  געפיהרט האט וואס איד א  אז עיה"ק, בירושלים הבד"צ וחבר בושם' ַַַָָ'קנין

בארגן  וואס מענטשן אז מאיר, רבי הגאון פאטער זיין געפרעגט האט קאסע, ַַָָָָחסדים
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ïòîì ,úåð÷ì éìàøùéä ùéà êéøöù úåøùéä úåãîä

,úåçåìä ìò íéáåúë åéä àì ,äøåú ïéð÷ì äëæé

çéìù éë ,ïéðòäå ,ïúìåñôá ïäî åøùð åìéàëå

úåãîä ìë åá åéäù ,ä"ò åðéáø äùî àåä äøåúä

øéùòä åæ úìåñô é"ò éë ,úôåîä äéä ,úåéîåøúä

("åãé ìò äøåúä úðéúð úåéäì äëæå.

ïâòååêàã èâàæ ,ïèééååö à øàô ïäåè©©¨¨
ï"áîø øòã(âé ,â ,åðéúùøô)ïéà

äãâà ùøãî ïåô ïòîàðøåàîä úøåðî) ¨
(ä÷ãöä ÷øô ïåùàøäøùà äéäà åäîå"

éðà êë ,éîò äååä äúàù íùë ,äéäà
ïéùåòå íäéãé úà ïéçúåô íà ,êîò äååä
øîàðù ,éãé úà çúôà éðà óà ä÷ãö

áåèä åøöåà úà êì 'ä çúôéíéøáã)

(áé çë,äéäà øùà äéäà ùèééè æéà ñàåå ,"
,øéî èéî ïøéôéåà êéæ èñòåå åã éåå è÷ðåô

åèñòåå áéåà ,øéã èéî ïøéô êéæ êéà ìòåå
ìòåå ,ä÷ãö ïìééè åö èðàä ïééã ïòðòôò
ñò éåå éåæà ,øéã èéî ä÷ãö ïäåè êéåà êéà

"áåèä åøöåà úà êì çúôé" èééèùëëëë.

èéåì,ï"áîø íòðåô øòèøòåå éã
÷åñt íòã íéøôñ éã ïùèééè

(æè ,äî÷ íéìäú).'åâå "êéãé úà çúåô"
èâàæ ÷åñt øòã æà ,ïåùìä ÷åã÷ã ï'èéåì©¨
êéåà ïâàæ èôøàãòâ øò èìàåå ,"çúåô"¨©¨

øòèééåå(øúñð ïåùìá)"åãé úà" ,éåå éåæà)©

("åéëøã ìëá 'ä ÷éãö" èâàæ ÷åñt øòãøàð . ¨¨
ñàåå íòã êøåã æà ,æîøî æéà ÷åñt øòã©¨
ïáòâ åö èðàä ïééæ àã èðòôò ãéà à©¨©

ä÷ãö("çúåô")ïåô èðòä éã øò èðòôò ,
."êéãé úà" - ïòèùøòáéåà íòã

מ'זא "הארכה", א בעטן קומען גמ"ח, פונעם פון געלט זמן דעם פארלענגען זיי ל ַַָ

נישט  וויל ער אז מאיר, רבי צו געזאגט אבער האט יענער חוב . דעם ַַָָָָבאצאהלן

ווייל  מאהל, צווייטן א געלט יענעם בארגן ענדערש איהם וויל ער נאר ַַָָָפארלענגערן,

מצוה א  נאך זיין מקיים וועט ער אז פארדינען ער וועט ‡אזוי Í‡� Ì‰È‡ Ô·Ú‚ ËÈÓ) ַַַַָ»«

(‰‡ÂÂÏ‰:געזאגט איהם בראנסדארפער מאיר רבי האט .ַָָָ

ווייל  יענעם באגראבן דען ווילסטו מענטש! פון הארץ דאס איז, ערשטע  דאס -ַַָָָ

מצוה?! א נאך  זיין מקיים ווילסט ַָדו

הפרעון, זמן דעם איהם פארלענגערסט דו אויב  זאגן, צו געמיינט האט ַָָער

מצוה. א  געווען מקיים אזוי פונקט און הארץ  זיין דערפרייט דערמיט דאך ַָָהאסטו

שייךכ. נישט איז צדקה, פון מצוה די אז געזאגט, מאהל סאך  א שוין האבן ַַַָָָמיר

דאס  מ'עפענט אויב נאר ארימאן, פאר'ן געלט געבן מ'זאל געלט, ביי נאר ַַָָָָדווקא 

ווארט, גוט א איהם מ'זאגט בחור, שוואכערן א מיט מ'לערנט צווייטן, א פאר ַַַַַַָָהארץ 

פון  מצוה דאזיגע  די צדקה. פון מצוה די מקיים אויך מען איז חיזוק, פון ווארט ַָָא

זיין. מקיים אויך בחורים קענען צדקה,
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àïééæ ïò÷ðòãòâ âéãðòèù óøàã ãéà ©©
êéæ ìàæ øò ïåà ,çë ïñéåøâ íòðòâééà¨
øòã éåå ,å"ç ïééæ ùàééî èùéð ìäàîðéé÷¨

èáééøù ì"æ ù"àøùé" ä"ã ,á ,é úåîù)

("ìåàùìíéòùøä ìë åúîù àðù éàî"
,åúî àì íøéáàå ïúãå äìéôà éîé 'â êåúá
éô ìà óà ,øîåì ùé .íéøåîâ íéòùø åéäù
."äìåàâä ïî åùàééúð àì íéòùø åéäù
ïáøàèùòâñéåà ïòðòæ íéòùø òìà ùèàë¨©¨
úùìù éã ïéà ,íéøöî ïéà êùåç úëî ééá
èùéð ïòðòæ íøéáàå ïúã øòáà ,äìéôà éîé¨

ïáøàèùòâ(íéòùø ïòååòâ ïòðòæ ééæ ùèàë), ¨¨

ïåô ïòååòâ ùàééî èùéð êéæ ïáàä ééæ ìééåå¨
èæééìòâñéåà ïìòåå ïãéà æà ,äìåàâ éã©

íéøöî ïåô ïøòååàëàëàëàëøàè ãéà à .©¨
æà âðåðòôàä éã ïáòâôéåà èùéð ìäàîðéé÷¨¨©
.ïôìòä íäéà èòåå øòèùøòáéåà øòã

øòã,ïáàä úåðîçø ìàæ øòèùøòáéåà¨¨
äáåù ,äáåùðå êéìà 'ä åðáéùä
úåàåôø ïòîå÷ ïìàæ ñò ïåà ,éúî ãò 'ä

.ïîà ,ìàøùé ìëìå åðì úåòåùé ïåà

אמאהל כא. האט ער אז דערציילט, האט מעזיבוזש, פון זי"ע  ברוך 'ל ר' רבי ַַָָָהרה"ק

זיי  איז גייענדיג, גאס. די אויף זי"ע הקדוש טוב  שם בעל דעם זיידן זיין ַַבאגלייט

דעם  געפרעגט האט ער און קרעציג, געווען איז וועלכער גלח א  ַַָאנטקעגנגעקומען

שם  בעל דער האט איהם. פאר רפואה א  פון ווייסט ער אויב הקדוש טוב שם ַַָבעל

נאך מ'גייט וואס דעם פון קומען רח"ל קרעץ  און מחלות  אז געזאגט, איהם ַָָָטוב

אויפהערן  זאל ער אז גע 'עצה'ט, דעריבער איהם האט ער רח"ל. תאוות שווערע ַַָָאלע 

געפרעגט  גלח דער האט ווערן. געזונט וועט ער און תאוות , זיינע אלע  זיך  ַָָנאכגעבן

הקדוש: טוב  שם בעל דעם

תאוות ? דיינע אויפגעגעבן שוין האסט דו תאוות ? די אויפגעבן מען קען אזוי ווי -ַָ

דערמיט  און בארד, ווייסע  זיין אויף געוויזן איהם הק ' טוב שם בעל דער ָָהאט

תאוות ... צו נישט שוין ער גלוסט איצט אז געווען, מרמז ַאיהם

בעל  דעם געפרעגט ברוך 'ל ר' רבי דער האט אוועקגעגאנגען, איז גלח דער ַַָווען

צוברעכט  איד  א  אז אמת, דעם געזאגט נישט איהם האט ער פארוואס טוב, ַַַָָָשם

תאוות !"... מיינע צוברעך איך און איד, א  בין "איך תאוות ? ַזיינע 

געענטפערט: איהם הקדוש טוב  שם בעל דער ָהאט

פארמאגט?! איד א  וואס כוחות די וועגן גוי, א פארשטייט וואס -ַַַַָָָ

צוגעגעבן: ער האט מעשה, די דערציילט האט ברוך'ל ר' רבי דער ָָווען

איד', א  פון כוחות די וועגן גוי א פארשטייט 'וואס געזאגט, האט זיידע  דער -ַַַָָָ

דאך האט איד א כוחות? אייגענע  זיינע וועגן איד א  פארשטייט 'וואס זאג: איך ַַַָָָָאון

כוחות !...' גרויסע Î¯„‰Â‰)אזעלכע ÍÂ�ÈÁ ˙ÂÁÈ˘ ı·Â˜ ,"ÌÂÏ˘ ˙Â·È˙�"). ַ
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