
בחוקותי





אינהאלט
éúå÷åçá

ּפרנסה פאר סגולה בעסטע די איז אמונה - בעתם גשמיכם .ונתתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב. ַ

לויבן און דאנקען דורך אויבערשטען דעם פון רחמנות דאס זיין מעורר - ה' טוב .כי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה. ַָ

פרישקייט כסדר'דיגע א מיט ה' עבודת - תוציאו חדש מפני .וישן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט. ַ

בוכ"ע ביים 'ווערד' מורא'דיגע א האט איד יעדער - עלי .ערכי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י. ַָ

התורה לימוד איז התורה, קבלת צו הכנה בעסטע די - תלכו בחקותי .אם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא.

תורה די אין זיסקייט א שפירן און פארשטיין צו ברענגט תורה לערנען - בתורה עמלים .שתהיו . . . . . . . . . . . . יג. ַַ

ועימוד: סדר

אשדוד א.י.ש.

shwrtz@bezeqint.net



בחוקותי  - קוואל פרשה דער  á

éúå÷åçá

ּפרנסה פאר סגולה בעסטע די  איז  אמונה - בעתם  גשמיכם ַונתתי

íà""íúòá íëéîùâ éúúðå 'åâå åëìú éúå÷çá(ã¯â ,åë).
ò"éæ "ìàøùé éøáã" øòã èâàæ(åðéúùøô)à æéà'ñ , ¨©

øòî ñàåå æà ,äñðøt ïåô äòtùä éã ééá ììë øòñéåøâ©¨

ïöðàâðéà êéæ èòãðòåå äñðøt ïééæ æà èáééìâ ùèðòî øòã©©

òëéìøòãðåàåå" òðééæ ïéà ïåà íéùòî òðééæ ïéà èùéð
ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñòìà æà øàð ,"úåðåøùëא, ¨©©

äñðøt ïåô ïøòéåè éã íäéà øàô êéæ ïòðòôò éåæà©©

,íäéà óéåà òétùî æéà øòèùøòáéåà øòã ïåà ,äáçøäá
ùèðòî øòã ,ïâò÷àã .äùåã÷äå äçåútä äàìîä åãéî©

úà éì äùò éãé íöåòå éçåë" æà ïééà êéæ èãòø ñàåå¨©

èøòèééååøòã ,"éì äãîò éúîëç êà" ïåà ,"äæä ìéçä
.äñðøt ïåô òôù éã êéæ ïåô øò

èéåìäðùî éã "ìàøùé éøáã" øòã èùèééè ,íòãóåñ)

(ïéùåãé÷ úëñîúéàø" ,èâàæ øæòìà ïá ïåòîù éáø¨

àìù ïéñðøôúî íäå úåðîåà íäì ùéù óåòå äéç êéîéî
éúàøáð éðàå ,éðùîùì àìà åàøáð àì àìäå ,øòöá
àìà ,øòöá àìù ñðøôúàù ïéã åðéà ,éðå÷ úà ùîùì
åèñàä ."éúñðøô úà éúçô÷å éùòî úà éúåòøäù¨

à ïáàä ééæ ñàåå óåò ïà ïåà äéç à ïäòæòâ ìàîà©¨©©¨¨©

êàã ïòðòæ ééæ ?øòö ïà èæéétùòâ ïøòåå ééæ ïåà ,êàô©¨¨

,êéà ïåà ,ïòðéãàá åö êéî éãë øàð ïøàååòâ ïôàùàá©©¨¨©

ïééî ïòðéãàá åö ïøàååòâ ïôàùàá ïéá êéà ñàåå¨©©¨©

åö ïéãøàô êéà æà ñéååòâ éàãååà êàã æéà ,øòôòùàá©¨©©©

ñàåå øàð .øòö ïà ,ïôåà ïèëééì à óéåà äñðøt ïáàä¨©¨¨¨

ïåà íéùòî òèëòìù ïäåèòâ øòãééì áàä êéà ,ïòã¨

.äñðøt ïééî èëàîòâ òéìà÷ íåøà éåæà áàä êéà¨©©©©

èâàæèàä "çô÷" èøàô ñàã ,"ìàøùé éøáã" øòã ¨¨¨¨

úîàá ,èñééä ñàã ."ç÷ô" éåå úåéúåà òáìòæ éã¨

òìà øàô æéétù ïèééøâåö øòèùøòáéåà øòã èåè©©

."øùá ìëì íçì ïúåð" ¯ èìòåå øòã óéåà ïùéðòôòùàá©
à æéà ùèðòî øòã ñàåå íòã êøåã ?ïòã ñàåå øàð¨¨¨©

èàä øò æà ï'äðòè åö ,"âåì÷ åö" ïééæ ìééåå øò ,"ç÷t"©¨

ïåà âéñééìô éåæà æéà øò ìééåå èìòâ ïééæ èðéãøàô©©

éã êéæ ïåô ïøòèééååøòã íòã èéî øò èåè ,"ïòâðåìòâ"
ïòîå÷ðà íäéà ìàæ ñò íøåâ æéà ñàã ïåà ,äñðøt¨¨¨

äñðøt ïééæ øòååùבèáééìâòâ êéìøò èìàåå øò áéåà .¨

éàãååà øò èìàåå ,íäéà èæéétù øòèùøòáéåà øòã æà©¨©

øòã éåå ,òôù òñéåøâ à íäéà óéåà ïøàååòâ òtùð¨©

åîë äñðøtì áåè ïéà éë" :ñéåà èøéô "ìàøùé éøáã"

ïרנסהא. די אז געדענקען, אבער דארף  ער ïרנסה. פאר השתדלות טוהן צו  מחויב מענטש  דער איז ַַַַָאוודאי

חז"ל פון ווערטער די אין  מרומז איז  עס ווי אזוי השתדלות, זיין אין נישט אינגאנצן זיך ז.)ווענדעט  "נתן (חולין ַַ

אחר" בצד  ואכל זה, בצד זייט )עיניו צווייטער  דער  פון עסט  ער  און זייט, איין  אויף קוקט  משתדל(ער זיך מענטש דער  איז  אזוי .ַ

ער וויפיל  לויט אדער מעשים זיינע  לויט  נישט זייט ... אנדערע  אן פון גאר קומט "עסן" זיין אבער ארט, איין ַַָָָָאויף

דערפאר . טוט ער  ַהשתדלות

צוב. "טעם" א שייך נישט  אינגאנצן איז  דעם  ביי וואס "חק ", א ווי איז ïרנסה די אז דעם, פון אויס  ַַַַָקומט

באשערט ס'איז  אויב דען, וואס נאר ווייניגער. אדער מער השתדלות, די אויף קצבה די "אנצוהענגען " ַַָָָָפארשטיין.

און  הארעוואניע , און ïלאג זיין  אין ברכה  א זעהן  ער וועט ïרנסה , האבן זאל מענטש דער אז הימל  פון ַַַָָָָָגעווארן

עס אז  פארשטיין, מענטש דער דארף ממילא, וועלט. דער אויף  אויסריידן קיין העלפן נישט  איהם וועט נישט, ַַַַאז 

אויסצוגיסן  זיך עצה: איין  נאר דא איז איהם פאר  אומזיסט. "שוויצן" צו און ïלאגן, צו זיך וואס  דא נישט  ַָָָָָאיז 

ער וועט  דאן והמלאה". הרחבה "מידו  ïרנסה  זיין צושטעלן איהם זאל  ער אז  אויבערשטען, דעם פאר הארץ ַַַַָָדאס 

רחמנות, זיין מיט  איד יעדן פון תפילה  די אויס  הערט  אויבערשטער  דער ווייל  השתדלות, זיין אין ברכה א ַזעהן

גוטס . אלעס  באשעפענישן זיינע פאר  מש ïיע  איז  ער ַַַאון

ïסוק  דער  זאגט שמיטה, פון מצוה די כ)ביי  כה , מען (ויקרא דארף וגו'. השביעית" בשנה נאכל  מה  תאמרו  "וכי ַָ

"קשיות"פארשט דערמאנען זאל  ïסוק דער אז  תורה, דער אין מצוות אנדערע ביי  נישט מיר  געפינען פארוואס יין, ַַַַָָ

עס וועלן זיי אויב  מצוה , געוויסע  א פון ח"ו האבן שאדן וועלן  זיי  אויב ïאסירן ס 'וועט  וואס פרעגן, מענטשן ַַָָָָוואס

פרעגן, וועלן מענטשן וואס קשיא א צו בכלל, תורה  די זיך  באציהט  שמיטה, פון מצוה די ביי דא, נאר  זיין? ַַָָָמקיים 

נאכל "? "מה 
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מרמז און זיין צו מעורר  כדי דאך קומט  שמיטה, פון מצוה  די שליט "א, רב חשוב'ן א פון געהערט מיר ַָָהאבן

ש ïייזט ער וואס וועלט, דער  אויף באשעפער א דא איז  עס  אז גלייבן מ 'דארף אז אמונה , פון ענין דעם אויף  ַַַַַָָזיין

א  ביי און השתדלות, פון אופנים אנדערע  אדער פעלד, אויפ 'ן ארבעטן מ 'זאל  וואס  דעם אן  אויך  איינעם , ַַַָָָָיעדן

האט דעם וועגן ïשוטה. אמונה ווי זאך בעסערע  א דא נישט  דאך  ס 'איז  ווייל  בראך"... א קשיא, "א איז  ַַַַָָָמצוה ,

עסן?". איך וועל "וואס  פרעגן, קען מענטש נארישער  א וואס  קשיא די "פארענטפערן " געדארפט תורה  ַַַַָָדי 

נ"י  אליעזר מנחם ר' הרה "ח בן-יחיד, זיין געשיקט  אמאל  האט ע"ה , מאזעס  זלמן שלמה ר ' איזהרה "ח ער (ווען ַָָָ

אלט ) יאר 9 האטגעווען עמיצער ווען זי"ע . חיים " "אמרי בעל  הרה"ק  רבי'ן, וויזשניצער ביים  ביינאכט, ïסח "סדר" צום  ַַָָ

קינד יונג  אזא שיקט  ער פארוואס  זלמן'ען, שלמה ר' בן-יחיד)געפרעגט א דערצו , נאך איהם(און לאזט ער און רבי'ן, צום ַַַַָָָ

ווייל רבי'ן, צום  יעצט איהם  שיק  "איך געענטפערט : ער האט  קשיות, פיר די פרעגן צו  אינדערהיים איבער ָנישט

מער ..." נישט  און קשיות, פיר  נאר  פרעגן מיך ער וועט אמונה אזוי  פון אור דעם געשïירט אלע האבן זצ"ל, חיים" "אמרי דעם  (ביי ַַָָ

ביינאכט ) ïסח באזונדערס יאר , גאנץ .א ַַַַָ

אין  ל "ע  געווען איז קינד יונג א וואו משïחה  א פון קינדער די צו  זי "ע, רבי סקולענער דער  געזאגט האט ַַָָענליך 

האט יציאת... צו נאנט געהאלטן שוין האט  עס און רח"ל , געפאר לעבנס  רבי'ן,א סקולענער דעם  געפרעגט מען ַַַָָָ

דער האט סגולה. א פאר מינוטן לעצטע די אין בעט קינד'ס דעם אונטער אונטערלייגן מ 'זאל  חפץ  א פאר ַַַַָָָוואס

בטחון"... און "אמונה אונטערלייגן מ 'זאל  אז  געענטפערט, רבי ַָסקולענער

שלימהג. באמונה  גלייבן צו איז איד, א פון "אלף -בית" די אז  זאגן, פלעגט  זי"ע זוועהילער  שלמה'קע רבי ַַָהרה"ק 

געמאכט נישט  איז עס אויב אנדערן, אן מיט אדער איהם, מיט גארנישט  ïאסירט עס  הימל. פון איז  אלעס  ַַַַַַָָאז 

רבי  הרה "ק  ïרט. און ïרט יעדן אויף  חשבון גענויען א מיט אויבערשטען, דעם  פון באפעל  דעם אויף  ַַָגעווארן

ב 'טחון. א'מונה  תיבות ראשי איז  אל "ף-בי"ת צוגעגעבן, האט ָשלמה 'קע 

נאכגעזאגט  האט  זי"ע  הרי"ם " "חידושי בעל  "ויאמינו ")הרה"ק  ד "ה  בשלח , פ' הרי"מ ", רבי ("אמרי הרה "ק פון נאמען אין ָָָָ

בעטן מיר וואס  ווערטער  די אויף  פשיסחא, פון זי"ע  בונם  "השכיבנו ")שמחה מעריב, טובה(תפילת בעצה  "ותקנינו  , ָ

זאגן מיר יווי אזו אמונה, איז מענטש , דעם  מיט  ïאסירט וואס  זאך יעדע פאר עצה  בעסטע די  (ïיוט )מלפניך". ַַַַָָ

אמונה". "עצתו

האט ער און רח"ל, אויגן זיינע אויף  געליטן האט דארפסמאן א משל , א געזאגט האט  זי"ע  חיים" "חפץ  ַַַָָָָָדער

איין  נאר האט  הויז יעדעס  וואו דערפל , קליינעם זיין אין זיך געפינט ער ווי לאנג אזוי קרום. געזעהן זאך ַַַָָיעדע

געפאר גרויסע  אזא נישט  דאך זעהט ער  ווייל קרום  אלעס  זעהט ער אויב שטארק  אזוי נישט עס  שאדט ַַַַַַַָָשטאק ,

שטייען  עס  וואו  שטאט, גרויסע א אין אנגעקומען  דארפסמאן דער איז  אמאל  "קרום"... אביסל שטייט  הויז א ַַַַַָָָָאויב

קרום, שטייען בנינים  די  אז  געדאכט  איהם  זיך האט 'קרום -אויג' זיין צוליב און  שטאקן, אסאך מיט  בנינים , ַַַַָָהויכע

"טייערע קול : אויפ'ן  הויך שרייען אנגעהויבן באלד  אלזא, האט, ער חלילה. פאלן ביים  זיי האלטן אט -אט  ַַַַָָָָָאון

זאלט איר אז  סכנה גרויסע  א דאך הערשט עס דאנען... פון אנטלויפט  און  אליין, זיך אויף רחמנות האט ַַַַַָָָברידער...

אנטשטאנען  איז עס אלזא, בנינים". די פון  שטיקלעך  צובראכענע  די אונטער לעבעדיגערהייט ווערן באגראבן ַַַַָָָחלילה 

איידער ... געטראגן, זיי האבן אויגן זייערע וואו געלאפן זענען מענטשן אלע און  טומל, גרויסער  ַַָָָא

אויסגערופן  האט ער און  פאר, קומט  דא וואס  פארשטאנען האט  וואס מענטש, קלוגער א געשטאנען דארט  ַַַַָָָָָָָאיז 

זיינע אויף געוואונדערט שטארק  זיך האבן אלע אויגן-דאקטאר...". אן אריבער שנעל  רופט  און שטיין, "בלייבט ַַַַָָָהויך:

שוין  קען וואס ראטעווען. צו  זיך נישט  זיך  איילט  וואס  דעה ", "חסר  א ווי אנגעקוקט איהם  האבן און ַַָָָָווערטער,

געהאלטן  אבער זיך האט  חכם, דער איין?... שיער  פאלט בנין דער ווען צרה, עת אזא אין אויגן-דאקטאר, אן ַַַַָָָָהעלפן

און  אויגן-דאקטאר , אן אנגעקומען איז  ענדליך דאקטאר"... אויגן אן ברענגען דא "מ 'דארף  געזאגט , און זיינס  ַַַָָָָָָָביי

בעל א איז יענער  אז  געזעהן טאקע  ער  האט דארפסמאן, דעם פון  אויגן די אונטערזוכט  האט  ער ווי דעם ַַַַָָָָנאך 

אלעס זעהט יענער אז נאר ארדענונג, אין באמת דא איז אלעס אז  איינגעזעהן אלע  האבן דאן און ל "ע , ַַַַַַָָָָמום 

קרומערהייט ...
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¯ "äîëçà" ,èðééîòâ áàä êéà .øéî ïåô èééåå æéà éæ¨
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"éðîî ä÷åçø àéäå" ,èøòèééååøòãד.

ñàãéúå÷çá íà" :÷åñt íòðåô äðååë éã êéåà æéà ¨

ïåô "÷ç" øòã æà ïáééìâ èòåå øéà áéåà ."åëìú©

:ïééæ äëåæ øéà èòåå ¯"éúå÷çá"¯ øéî ïåô æéà äñðøt
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ïרנסה, מאכן צו נאכט  און טאג ארום  "לויפן" וועלט דער אויף מענטשן אלע  פארשטענדליך: איז נמשל  ַַַַָדער

געדענקען  זיי וועלט . דער אויף בליק  קרומען  א האבן זיי ווייל  דערפאר נאר  איז אלעס דאס הזה. עולם הבלי נאך ַַַָָָָאון

זענען  זיי ווען צייט א אין "קרום ", שטייט וועלט די אז  מיינען זיי אויבן. פון געפירט  סיי-ווי ווערט  אלעס  אז  ַַַַנישט

ישר "כי אויסגעפינען זיי וועלן  דאן און אמונה, פון אור  מיט 'ן אויגן, די עפענען נאר דארפן  זיי "קרומע "... די ַַָָגאר 

רחמים . און  חסד מיט  אויבערשטען דעם פון זיך  פירט  אלעס  ה '", ַדבר 

מד. דער ענינים . זיינע אלע ביי נאר  מענטש, פונעם ïרנסה די לגבי דווקא געווארן געזאגט נישט איז ענטשדאס ַָָָָ

הצלחה פון טויערן די  זיך אויף  חלילה ער פארמאכט באמיאונגען, אייגענע זיינע אין  הצלחה  זיין אן הענגט  ַַַָָוואס

דשמיא. סייעתא און

חז "ל  פון ווערטער די ספרים  די טייטשן ח .)אזוי מצא (ברכות הכי, ליה אמרי איתתא, איניש נסיב כי "במערבא, ַ

עס וואס  געהערט איהם  מען  האט  פרוי, א מיט  ישראל ארץ אין געהאט  חתונה  האט מענטש  א ווען מוצא". ַַַָָָאו 

זאגט  ïסוק דער ווי אזוי "מצא", פון בחינה דער  אין איז  עס צי שידוך, זיין  מיט זיך כב)הערט יח , אשה(משלי "מצא ַָ

ïסוק  אין שטייט עס ווי "מוצא", חלילה איז עס אדער מה'", רצון ויפק  טוב  כו)מצא ז, ממות (קהלת מר אני "ומוצא ָ

ווייב זיין אויב אינגערמאן', 'נייעם דעם פרעגן צו געמיינט מ 'האט  אז  איז , דערפון כוונה  ïשוטע  די  האשה ". ַָאת

פארקערט . חלילה אדער  גוט, ַָאיז 

א  איינגעקויפט  זיך האט  ער אויב  חתונה, זיין נאך תיכף  וויסן , חתן נייער א זאל  וואו  פון ערשטנס, שווער, ַַָָָאיז 

שבע זיין אינמיטן אדער  חתונה, זיין ביי חתן א פרעגן און קומען צו עס האט  זינען א פאר וואס "מקח"? ַַַָָָגוטן

בית"... "שלום האט  ער אויב ָברכות,

"געפרעגט" מען האט ישראל  ארץ אין אז זאגן, געדארפט גמרא די וואלט הלשון, דקדוק  לויט 'ן קשיא: א ַַַָָָָנאך

"געזאגט "("שאלי") מ 'האט  אז  נישט  און חתן, געפרעגט("אמרי")דעם איהם  זיי האבן  צוועק וועלכן  פאר דריטנס: און , ַַָָָ

לדורות  געווארן אריינגעשטעלט מעשה  די איז  פארוואס און מינה , נפקא א זיי פאר איז  עס  וואס "שאלה"... ַַַַַַָָָאזא

גמרא  הייליגער  דער  אין חיים"עולם , "חפץ  אויך [זעה  סקי"ג)? א, לשון (כלל פון איסור דעם  ארום רעדט ער וואס  ,ַָ

דערביי]. זיין מעגליך קען וואס ָהרע,

שידוך, זיין אויס זעהט  עס  אזוי ווי חתן דעם  פרעגן געקומען נישט טאקע  מען איז בעצם אז  תירוץ , דער ַַַאיז 

"מוצא  זאגט וואס  מענטש דער אז לעבן, גאנצן אויפ 'ן הדרכה  און עצה גוטע  א געבן געוואלט  איהם מ 'האט  ַַַָָָָָנאר

צו וואס געוואוסט האב איך און שדכנים, צו געוואנדן זיך האב איך ווייל  שידוך, דעם  געפונען האב איך - ָָָָָאני "

ארויסהעלפן  נישט איהם  מען וועט הויז, מיין אויפבויען איך וועל  קלוגשאפט, גרויס מיין מיט אדער  א.ד.ג., ַַָזוכן...

"מצא" אבער, זאגט  מענטש דער אויב ח"ו . ממות" "מר זיין צו איבערגעדרייט ווערן חלילה  ווערט  עס  און הימל , ָָפון

א  געשיקט  איהם מען האט הימל  פון אז  ווייסט  ער  נאר "איך", דעם צו נישט לייגט  ער "געפונען"... האט  ער -ַַָָָ

מה '. רצון ויפק  ובנעימים , בטוב הויז זיין אויפבויען וועט  ער  און טוב", "מצא אז  זיכער זיין ער קען  "מציאה ", ַכשר'ע 

זאגטה . אויך סיבה ". געוויסע א צוליב מסחר , יענעם טוהן  צו תקופה שווערע  א איז  "יעצט  מענטשן: זאגן ַַָָָצומאל

מאכן  זיי ווערטער. ענליכע און  וועלט ...", דער אויף צייטן שווערע  דאך איז עס  טוהן... איך זאל וואס  "אוי, ַָָָמען,
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דורך  אויבערשטען דעם פון רחמנות דאס זיין מעורר - ה' טוב ָכי 
לויבן און ַדאנקען
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דעם אין האט  מענטש  דער  וואס  אמונה די דורך באשטימט ווערן "תקופות" אלע  די ווייל  טעות, גרויסן א ַַַָָָאבער

איהם . פון אïטוהן נישט קיינמאל  זיך טובה די וועט אויבערשטען, דעם אין גלייבט  וואס  מענטש  דער  ָָָאויבערשטען.

ïסוק פון לשון אין מרומז  אויך איז ו)דאס  לג, צייטן(ישעיה די - עתיך" אמונת די ("עתיך")"והיה  לויט זענען ָ

חלילה זעלבע , דאס  און שפע , גרויסע  א צו זוכה  מען איז באשעפער, אין  ובתמים  באמת מ 'גלייבט אויב ַַָאמונה ...

ו שפע די  איינרעדענישן. נארישע איז  אלעס אז אבער, איז אמת דער גאנצעפארקערט . די אין נאר זיך וענדעט  ַַַַַָָ

נאר והמלאה. הרחבה  הטובה מידו איהם  ש ïייזט וואס דער איז  אליין אויבערשטער  דער  אז מענטש, פונעם ַַָָאמונה 

נישט . אדער פארדינען זאל  ער אויב באשטימט ווערט ַַַָָאזוי

דורך ו . איז ïרנסה, פון ברכה די זיין צו  ממשיך וועג דער  אז  געזאגט , האט זי"ע נעשכיזער יצחק'ל  רבי  ַָָהרה"ק

פרנסה זייער פארדינען וואס אïיקורסים, אסאך דאך זעהען מיר פרעגן , וועסטו אויבערשטען. דעם אין ַַַָָאמונה 

דער ווייל דערפאר  נאר  איז  דאס  אז  תירוץ, דער  איז רייכטום . גרויס אין לעבן זיי און  אופן, בכבוד'יגן א ַַַָָאויף

זיי. אויף  רחמנות  האט ָאויבערשטער



בחוקותי  - קוואל פרשה דער  å
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æà ,èøò÷øàô äìéìç ééñ ,èåâ ééñ ,íäéà èéî èøéñàt©©©

øò áéåà .ãñç ¯ "ïäëä" ïåô äãî éã ïåô èîå÷ ñò
øùàë" ïééæ äëåæ ò÷àè øò èòåå ,ïøéô éåæà êéæ èòåå©©

ïôåøòâñéåà èàä øò éåå éåæà è÷ðåt ¯ "ïäëä åúåà êéøòé©¨

ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïåô èîå÷ ñòìà æà èáééìâ øò æà©©©

ùèðòî øòã ïåà ,ïééæ ò÷àè èòåå éåæà ,ãñçä úãéî©©

ïåô ãñç íòã ïåà ñèåâ ñàã ïäòæ åö ïééæ äëåæ èòåå¨

äøäîá 'ä úòåùé éã èéî ,øòôòùàáח. ©

ñòìòá ïåàâ íòã ïåô ïòîàð ïéà èâðòøáòâ èøòåå¨

íòè à èâàæòâ èàä øò æà ,ò"éæ "øôåñ íúç"©¨¨©

,éúå÷åçá ,äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà "äçëåú" éã ñàååøàô©¨

íúåéäá úàæ íâ óàå" :øòèøòåå¯èñééøè èéî êéæ èâéãðò
î àì íäéáéåà õøàá...íúåìëì íéúìòâ àìå íéúñà

ïéà "äçëåú" éã øòáà ,"íéðåùàø úéøá íäì éúøëæå¨

,äîçð é÷åñô èéî èùéð êéæ èâéãðò ,àåáú éë úùøt
.'åâå "úéøáä éøáã äìà" ÷åñt íòã èéî øàð¨

èâàæèøòåå ,àåáú éë úùøt ïéà ,"øôåñ íúç" øòã ¨

ïòîàð øòã "äçëåú" øòã ïéà èðàîøòã øãñë¨

ïúé ,'åâå 'ä ÷áãé ,'åâå 'ä çìùé :ïòèùøòáéåà íòã ïåô
òöðàâ éã æà èäòæ ùèðòî øòã ïòåå ,.â.ã.à ,'åâå 'ä©©

èùéð øò óøàã ,ìåëéáë øòôòùàá íòã ïåô æéà äçëåú©©

,èñééøè éã æéà ïééìà ñàã .ïèñééøè íäéà ìàæ'î æà©¨¨©

ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñòìà æà èñééåå øò ïòåå©©

úåðîçø ñéåøâ ïééæ èéî ,èðàäט. ©

די ז. פון באקאנט  איז  עס  ווי לויט  קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה ïסוק אין רמז א אויך ספרים  די זאגן ַַַָענליך

מידת  אויף  עס ווייזט אופן, גלייכן א אויף  "כסדרו", איז  הוא ברוך הוי' שם דער ווען אז  הקדושים, ַַספרים 

"שלא  איז  הוי' שם  דער ווען  און וועלט, דער אויף אנטïלעקט ווערט וואס  חסד  פון הנהגה א אויף און ַַָהרחמים

ïסוק)כסדרו " א אין פארקערט געווארן געשטעלט זענען אותיות ווארט(די אין ספרים, די זאגן ח "ו. הדין  מידת אויף עס  ווייזט ַַָָָ

ïסוק : דער  דעם  אויף  זאגט  אל "ף -בי"ת, די פון סדר געהעריגן לויט'ן נישט  שם פונעם אותיות די זענען ָ"והיה ",

בשמחה  זיין זאל  ער  - שמחה )"והיה " לשון געהעריגן ("והיה" זיין לויט איז  ב"ה  הוי' שם  דער - "הוא" איז עס ווען סיי , ָ

געווארן, פארטוישט חלילה  זענען אותיות די ווען - "ותמורתו " סיי און רחמים , פון הנהגה  א אויף  ווייזט וואס ַַָָסדר,

אויבערשטען. דעם פון איז  אלעס  ווייל קודש", "יהיה  מצב, יעדן ַאין

ערח. אז איהם  פאר  אויסגעוויינט  זיך האט  וואס  בחור א פאר געזאגט  אמאל האט  זי "ע, רבי סקולענער ַַַַַָָָָָדער

קינד  דאס  איידער טעג פערציג ווייל וועמען", צו  נישט  ווייסט  דו נאר חתן, א ביזט "דו זיווג: זיין נישט  ַָָטרעפט

"פארלוירן" איז  וואס  "אבידה" אן נאר איז  עס ל ïלוני". ïלוני "בת הימל  אין אויס  דאך מען רופט געבוירן, ַַָָָווערט

"כלה ")געווארן א און "חתן" א פון "מציאות" נייע א שאפן נישט מ'דארף  דעם(און  צו זיין  מתïלל  נאר דארפסטו ממילא, און , ַַַַַַָָ

אז חסדך", ה ' "הראנו  בעטן צו אבידה, די געפינען זאלסט  דו  אז אויגן די עפענען דיר זאל  ער  אז ַַַָָאויבערשטען

חתן... א באמת  זענען מיר וועמען מיט זעהן און חסדים די זעהן קענען זאלן דאךמיר איז  בïועל, ראיה  יענע (אויסער  ַָָ

מסודר) שוין  .אלעס ַ

"דברי ט . בעל  רב צאנזער  הייליגן פון זון דער זי"ע , נתן מאיר רבי הרה "ק  דערציילט, מאל  אסאך שוין האבן ַַַָָמיר 

זיך  האט  רב צאנזער דער ווען "שבעה ", די  פון טאג ערשטן אין אביו . בחיי געווארן נסתלק איז  זי"ע , ַָָָחיים"

ער איידער און דערמיט, ארומצואוויקלען זיך טלית דעם האנט  אין גענומען ער האט שחרית, דאווענען ַַַָגעשטעלט 

געזאגט: ער האט  נפשי", "ברכי זאגן אנגעהויבן ָָָָָהאט 

שטארקן  א ïלייצע דער אין איהם גיט איינער  ווי  ער  שïירט  ïלוצלינג און גאס , דער אויף מענטש א גייט -ַַַַ

.ïקלא א געבן  צו איהם  'געוואגט ', עס  האט ווער  זעהן צו  רוגזא גרויס מיט  אויסדרייען באלד  זיך ער וועט  ,ïַַַַַָקלא

געקלאïט איהם האט וואס חבר גוטער א זיינער ווי אנדערער קיין נישט  איז  'קלאïער' דער  אז  אבער זעהט ער  ַַַַַָָָאויב
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247 òøòãðà éã øàô ïòèùøòáéåà íòã ïò÷ðàã ïåà©©©

ïèòáøà ééæ ñàåå ,øòtøò÷ ïééæ ïéà èàä øò ñàåå íéøáéà¨¨¨©

,èìòåå øòã óéåà êàæ øòãòé ééá éåæà ïåà .âéøòäòâ àé¨©©

ïèëàøè ïåà ïò÷ðàãòâ òðééæ ïéà ïôéèøàô êéæ ìàæ øò¨©©©

ééá íäéà èéî èåè øòèùøòáéåà øòã íéãñç ìéôéåå
èðééøô ,íéáåø÷ äçtùî èàä øò æà ïåà ,íòèà ïãòé¨©¨

íäéà ïôìòä ïåà íäéà ï÷øàèù ñàåå òèðà÷àá ïåà©©¨©

.ïëééìâ ñàã ïåà ,ñéåøà©¨

ï'èéîñàã ïééæ øøåòî øò èòåå ,äàãåä éã èà ïåô çë¨
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úåøö òðééæ òìà ïåô ïøòåå åö ïôìàäòâ ïééæ äëåæ èòåå øòי. ¨©

דער אדרבה , נאר איהם, אויף  כעס אין ווערן נישט  וועט  ער  וואס  נאר נישט  איז  ליבאשפט, ווייזן צו ïלייצע  ַָָָאין

ה דער  האט - אונז  מיט  זעלבע  דאס  ליבשאפט. זיין צו ליבשאפט  א צולייגן נאך וועט  ïרבקלא צאנזער  ייליגער  ַַַַַָָָ

אב נפש  "ידיד דעם פון געקומען ס'איז  אבער ,ïקלא ביטערן א געכאïט  טאקע  האבן מיר - אויסגעפירט  ַַַַָָזי"ע 

בקודש . כדרכו התלהבות, הייליגע  א מיט דאווענען געשטעלט  זיך ער האט  אזוי און ... ַַָהרחמן"

דערציילט  גמרא די ווי לויט דעם , צו צוגעלייגט האט  גדול קנא:)א איז(שבת חנינא רבי פון טאכטער די אז  ַַָָ

א  ארויסגענומען דען האסטו צי געפרעגט, איהם טאכטער זיין האט  געוויינט, נישט  האט  ער אבער ַַָָָָָָגעשטארבן

געענטפערט חנינא רבי האט  פארלוירן? האבן מיר וואס  אבידה גרויסע די נישט באוויינסט  דו וואס  הויז , פון ַַָָָָ"הינדל "

עס, מיינט בïשטות הדמעה ". ועיוורון בנים "שיכול  ועיורא", "תיכלא רש"י, זאגט  ועיורא", "תיכלא וואונדער: ָמיט

צוליב אויגן זיינע  אויף באקומען  וועט ער וואס ח"ו  בלינדקייט  פון צרה  די כדי וויינען, געוואלט נישט  האט ער ַַָָָאז 

רח "ל . קינד א פארלוירן פון צרה עצם די צו ווערן צוגעלייגט  נישט  זאל געוויין, ַַָזיין

געהאט האב איך ווי דעם  נאך אז איז , ועיורא" "תיכלא פון כוונה די אז  צוגעלייגט , גדול דערמאנטער דער  ַַַָָָהאט

צו אויגן מיינע  עפענען  צו  נישט בלינקייט די אויך דערצו צולייגן נאך דען איך וועל  רח"ל , פארלוסט גרויסן ַַַָאזא

מיט געטוהן מיר הרחמן", אב "אבינו אויבערשטער, דער  דאך  האט דאס  געמאכט . מיר  עס האט עס  ווער ַָָָָזעהן

מענטש ... פון השגה די פון  העכער איז  וואס  רחמנות, גרויס  ָזיינע

זי"ע  יוסף" יעקב "תולדות בעל  הייליגער  דער טייטשט  בהר)אזוי פ' ïסים", ïסוק ("כתונת דעם  יד), קמד, "אלופינו(תהלים ַ

עולם" של  "אלופו אויבערשטען, דעם אין גלייבט מענטש  דער וואס דעם  דורך זיין ("אלופינו ")מסובלים". ער קען , ָ

איהם . מיט ïאסירט  וואס אלעס  איבערטראגן קען ער - ַַָָ"מסובלים"

היילונג. א הנפש  חולי יעדער האט אויך אזוי רפואה , א האט  רח"ל  קרענק  גשמיות'דיגע  יעדע  ווי אזוי ïַַַַָָונקט

איז דאס  באשעפער. לעבעדיגן  אין אמונה  איז  רח"ל , קראנקהייטן גייסטיגע  און קערïערליכע אלע פאר  היילונג ַַַַָדי

כוואליעס גרויסע און שטארקע  די אריבערצוגיין כדי אנכאïן, זיך קען מענטש  דער וועלכן אין  שריט" "רעטונגס  ַַַַָדי

וברוחניות. בגשמיות הזדונים", "מים די אין מענטש  דעם דערטרינקען צו באדראען ַָָוואס 

גרוב טיפן א אין אריינגעפאלן איז מענטש  א משל , א געזאגט האט  זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק  ַַַַַָָאא"ז 

אריינווארפן  איהם וועט עמיצער אויב אבער דערפון, ארויסצוקומען עצה  שום קיין דא נישט  איז הטבע דרך מיט'ן ַַַָָָוואס

אין  גרוב פון  ארויפקומען קענען ער וועט  אנכאïן, קענען זיך זאל  ער וועלכן אין שטריק א גרוב , דעם העכער  ַַַָָפון

דער אז וויסן  ער דארף  ל "ע, יסורים  און צרות מיט ארומגענומען איז  מענטש א ווען זעלבע , דאס  מינוט. ַַַַַָא

וועלן  רח"ל  קראנקהייטן און יסורים  אלע און גבורות און  דינים אלע מאכן צו בטל  איהם  איבער שטייט  ַַַַאויבערשטער

זאגט ïסוק  דער ווי אויגנבליק , אן אין  ד)פארשווינדן כג, עמדי ".(תהלים אתה כי רע אירא לא צלמות בגיא אלך כי "גם  ַַָ

אזוי י. געליטן, שוין האט ער וואס יסורים די מענטש פון אוועקצונעמען בכח איז  הודאה די ווי אזוי ïונקט ַַַָָאון

האט זצ"ל  אויערבאך זלמן שלמה רבי ïוסק און  גאון דער ווי עתיד, פאר'ן  זארג  די זיין צו  מסלק בכוח עס  ַַָָאיז 
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øòãñéåøà ñò èðøòì ì"æ äðåé åðéáø,"äáåùú éøòù") ©
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,øéî èéî ïäåèòâ èñàä åã ñàåå äáåè éã øàô ïáéåì©¨¨

êéà ìòåå ïáéåì êéã ìòåå êéà ñàåå íòã ÷ðàãà ïåà©©¨

,úåáåè ïäåè âéãðòèù øéî èéî èñòåå åã æà ïòôàä¨©

ì"ëòיא.

øò÷åñt ï'ôéåà ,øòèøòåå òðééæ èéåá(ã¯â ,æè÷ íéìäú)

øòèééåå ïåà ,"àø÷à 'ä íùáå àöîà ïåâéå äøö"
èééèù(âé ÷åñô)."àø÷à 'ä íùáå àùà úåòåùé ñåë"

úåøö ïèéìòâ èàä ä"ò êìîä ãåã ïòåå æà ,èñééä ñàã¨©¨

øòôòùàá íòã èáéåìòâ ïåà è÷ðàãòâ øò èàä íéøåñé ïåà¨©©

ñàåå ãñç íòã øàôïåà ,íäéà èéî ïäåèòâ èàä øò ©¨¨

ïøòåå åö èòååòèàøòâ ïòååòâ äëåæ øò èàä íòã êøåã¨©

ïèéé÷âéøòååù òìà ïåôיב. ©

קען  נאר, וויל  עס  ווער  און זארגן, דארפן נישט קיינמאל  זאל מענטש דער  אז "סגולה" א האט ער  אז  ַַַַָָָָָגעזאגט ,

אויפשרייבן  שטענדיג  זאל  מענטש דער וואס דעם, אין באשטאנען איז  "סגולה " זיין  סגולה... די האבן צו  זיין ַַָָָזוכה

שמונה דאווענט  ער  ווען און איהם, מיט  געטוהן האט  אויבערשטער דער וואס טובה יעדע ïאïיר שטיקל  א ַַַָָאויף

אויפ'ן  אויפגעשריבן האט  ער וואס זאכן  אלע פון טראכטן ער זאל  "מודים", פון ברכה  די ביי שטייט  ער און ַַַָָָעשרה

ומנוסה" "בדוק איז  סגולה די אז  צוגעגעבן, האט זלמן שלמה  רבי דערפאר . אויבערשטען דעם  דאנקען און  ַַַָצעטל ,

סגולה ... אויסגע ïרובטע אן -ַ

און  זאך , יענע און זאך, די האט" "ער אז שïירן צו מענטש  פון טבע די ס 'איז ווייל  איז , דערפון טיפקייט ַַַָדי

מענטש דער אבער נישט ", "האט ער וואס  דעם  אויף באנק  איהם  טוט עס און שטענדיג ער זארגט  דעם  ַָָָָוועגן

זיך  אין איינווארצלען ער טוט טריט , און שריט יעדן פאר אויבערשטען דעם  לויבן צו צוגעוואוינען  זיך טוט ַָָוואס

פון  חסדים די פון נאר  איז  האנט  זיין אין האט  ער וואס  אלעס און גארנישט, פארמאגט  אליין ער אז הרגשה ַַַַַָָָָָדי

דעם אויף זארגן צו  וואס  נישט ער האט  ממילא, און באשעפער, פון מתנה א און הוא ברוך אויבערשטען ַַָָָדעם

אויך  געבן איהם  וועט  באדערפענישן, זיינע  אלע  געברענגט איהם האט וואס דער ווייל  איהם, פעלט עס  ַַָָָוואס

לעתיד.

בעסטעיא. די און רח"ל , השמיעה כח  זיין פארלוירן האט ער אז  חכם , תלמיד א פון מעשה א געהערט  האבן ַַַַָָמיר

ער בארעכנט , זיך ער האט טאג געוויסן א אין רפואה. א איהם פאר געפינען געקענט  נישט האבן ַַַַָָָָדאקטוירים

אויסער ווייל  טאג, פון מינוט יעדע  איהם מיט טוט  אויבערשטער דער וואס  חסדים אלע באטראכטן אנגעהויבן ַַַָָָָהאט

זענען  בית בני זיינע השם, ברוך און חושים, און איברים זיינע אלע  דאך ארבעטן הער-קראפט, זיין אין חסרון ַַַָדער

די  פאר אויבערשטען דעם געדאנקט  דעריבער האט ער  ובריווח. בכבוד פרנסה האט ער  שטארק , און געזונט ַַַַָָאלע 

און  רעצעïטן, נייע געגעבן איהם  האט וואס  דאקטאר נייעם א צו געוואנדן זיך ער האט  דארט פון טובות . ַַָָָָָָָאלע 

הערן. צו כח דעם  באקומען  צוריק  אינגאנצן  כמעט בעזהי"ת ער האט  צייט קורצע א ַַַָביז 

צויב . דא כדאי איז  אונז, מיט טוט ער וואס  חסדים אלע  פאר אויבערשטען  דעם לויבן פון ענין דעם פון ַַָָרעדנדיג

דערציילט תורה  די ענין: דעם אין  יסוד  וויכטיגן א שרה )דערמאנען חיי פרשת בתואל(אין  און לבן ווי דעם נאך אז , ַַָ

געטרייער דער אליעזר, ווען אז  ïסוק , דער זאגט  יצחק, פאר ווייב א אלס רבקה'ן געבן  צו איינגעשטימט  ַַַַָָהאבן

אויבערשטען דעם צו געבוקט  זיך ער האט ווערטער, זייערע געהערט האט  ע "ה, אבינו  אברהם פון (בראשיתקנעכט ָָ

נב) אויבערשטען כד, דעם מ 'דאנקט  אז ארויס, מיר  לערנען דא פון - טובה" בשורה על שמודים "מכאן, רש "י, זאגט .ַַַָָ

בשורה . גוטע א מ'הערט ַווען

נישט זיך  מאכט  עס  און זון, זיין פאר 'שידוך' א זוכט מענטש דער  ווען אז  זיך , פירט  וועלט די ספרים , די ַַַַָזאגן

בחינה דער אין חלילה איז  ער אז  מיינט ער  פינצטערניש . דער  אין געטאïט  וואלט ער ווי זיך  ער  שïירט  שידוך, ַַַָא

"ער זאגן, מענטשן ווי איהם, פאר  "פארמאכט " איז  אלעס בעפילה ". העור ימשש  כאשר בצהרים ממשש "והיית ַַַַָפון

מ 'האט און געהאלפן אויבערשטער דער  האט זוכונגען, און הארעוואניע פון יאר  עטליכע  נאך וואנט ". א ַַַַָָָָָָטאïט

נעמט שמחה ריזיגע  א און באשעפער, גוטן דעם  פאר דאנק  און לויב מיט  פול  דאך ער  איז שידוך, א ַַַַַָָגעטראפן

די  "אין קומט  בחור דער ווען תיכף און מנוחות ", מי "על  איהם גייט אלעס וואס  איינער דאקעגן, ארום . ַַַָאיהם

דער ווען איז  "גלאטיג"... גייט -צו שידוך עצם דער אויך נאמען. גוטן זיין אדאנק  "אויסכאïן", איהם  מען טוט  ַַַַָָיארן",

זיך  דאכט עס ווייל אויבערשטען, דעם לויבן  און דאנקען דארף  דעם אזוי נישט  ער  שפירט  צושטאנד, קומט  ַַַַַשידוך
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פרישקייט  כסדר'דיגע א  מיט ה' עבודת  - תוציאו חדש מפני  ַוישן
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"úåðùééúä" èéî ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã èùéð ïåà ,õøàä©
(âðåøòèìòøàô)ïéé÷ èùéð èøétù'î ïëìòåå ïéà êàæ à éåå , ©©©

."ä÷ åììäé íéúîä àì" ìééåå ,íòè

èàùãç éðôî ïùéå" ,äëøá òèñòøâ éã æéà ñàã ¨¨
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÷"äøäèâàæ ,ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòáä"ã ,åðéúùøô) ¨

("íàå"øòã ïéà ïòðéôòâ øéî ñàåå íòã óéåà ,¨
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דארף אבער , באמת, נס"... "גרויסער  א איהם  מיט ïאסירט נישט האט עס און זיין, "דארף " אזוי אז דאך ַַַַַַָָָאיהם

שידוך  דער אז  אויגן זיינע  פאר געזעהן האט  וואס  דער ווי  מער  אויבערשטען , דעם  לויבן און דאנקען מענטש  ַַַָָדער

שנעל איהם האט חסדים , און רחמים גרויסע זיינע  מיט אויבערשטער , דער ווייל  סוף"... ים  "קריעת ווי אזוי ַָאיז 

שוועריגקייטן. און ליידן גרויסע אדורכגיין דארפן זאל  ער  וואס דעם  אן ישועה , די ַַָָָגעברענגט

פאר  האט  זון די און יצחק , פאר שידוך א זוכן געגאנגען איז  אליעזר האטווען ער  און אויפגעשיינט  איהם ַַַַָָ

ער און הדרך", "קפיצת געהאט מינוט , ערשטער  דער פון באלד ער האט רבקה'ן, באגעגענען צו הצלחה ַַַַָגעהאט 

רבקה איז  היום ", לפני נא "הקרה געבעטן האט ער ווי דעם נאך באלד חרן. קיין אנגעקומען טאג זעלבן אין ַָָָָאיז 

איז עס הדבר", יצא "מה' געזאגט  און געווען מסכים  באלד האבן בתואל  און לבן אויך און אונטערגעקומען, ַָָאיהם

אז לערנען, צו  אונז  כדי טובה ", בשורה  על  שמודים "מכאן  זאגט , רש "י און אויבערשטען, דעם פון ַַָארויסגעקומען

וואלט אליעזר  אויב נאר נישט און בשורה , גוטע  די פאר אויבערשטען דעם  דאנקען מען דארף  מצב אזא ַַַַַָָאין

וואלט ער ביז  צווייטער , דער נאך מיידל  איין זוכן געדארפט וואלט  ער און שליחות זיין אין "פארשטעקט " ַַָָָָגעווארן

אן  אין  אוועקשיקן געוואלט  נישט  איר עלטערן אירע וואלטן דאן אויך און רבקה'ן, יגיעות גרויסע  מיט ַַַָָָגעטראפן

נאר געווען... מסכים "ענדליך" וואלטן זיי ביז בעטן און בעטן געדארפט  שטארק  זיי וואלט  ער און לאנד, ַַַַָָָאנדערן

עלילה ", נורא "א-ל  אויבערשטען, דעם לויבן און דאנקען ער  דארף  גלאטיג, צוגעגאנגען איז  אלעס  ווען יעצט, ַַַַַדייקא

יעדע איינגעשïארט  איהם ער האט דערצו , און אופן, לייכטן אזא אויף שידוך  דעם צוגעשיקט האט ער ַַַָָָאז 

וועג. אויפ 'ן ָאנשטרענגונג

עריג. ווי "זקן", א ער רופט  הרע, יצר  דעם און "ילד", נאמען מיט'ן טוב יצר  דעם באצייכנט  ע "ה המלך ַַָשלמה 

קהלת אין יג)זאגט  זי"ע(ד , אמת" "שפת בעל  הרה"ק דעם אויף זאגט וכסיל ". זקן ממלך וחכם מסכן ילד "טוב ָָ

ועוד) וישב , איהם(ליקוטים, זיך זאל  עס אז התחדשות, פון רוח א מענטש אינעם שטענדיג אריין  גיט  טוב יצר דער  אז ,ַַַַָ

וואס - הוה" דהוה  "מאי געווארן, געבוירן היינט וואלט ער ווי גלייך קינד , יונג א - "ילד" א איז  ער אז ַַַַָָָדאכטן

עבודה דער  אט צוליב באשעפעניש . נייע א ווי אזוי ער איז  ווייטער  און יעצט פון און  געווען, איז געווען, ַַַס 'איז 

א  אבער האט הרע  יצר דער "ילד ". גערופן טאקע  ער ווערט  מענטש, אינעם  אריין ברענגט  טוב יצר דער ַַַָָָוואס

"זקן  א ווי "פארשלאפנקייט ", און "געוואוינהייט " מיט מצוות טוהן צו  מענטש דעם  איבערצורעדן וועג, ַַַפארקערטן

"כסיל". און "זקן" גערופן זעלבסט , ער ווערט  טאקע  דערפאר און בימים", ַַבא
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íéì÷ù 15 øàð(æ ,åë åðéúùøô)øò ïòåå ,øòéøô øòáà , ¨¨

íéì÷ù òðøòáìéæ âéöôåô ,ãøòåå ïééæ æéà ,øòâðåé æéà
(â ÷åñô)èéî øòâéðééåå èøòåå ãøòåå ïééæ æà ïòî èäòæ .©

èàä øò ìééåå ,øàôøòã æéà ñàã .ìèéøã¯ééååö éåå øòî¨©¨

éã ïéà éåå éåæà úåùãçúä ïåô çë íòã èùéð øòî ïéåù©

äãåáò òáìòæ éã èåè øò áéåà åìéôà ïåà ,ïøàé òâðåé¨

ãìàáéåå øòáà ,øàé âéöðàååö æéà ñàåå øòðééà éåå éåæà©¨¨¨¨©

"øòééô" øòã ïéåù íäéà èìòô ñòïåà úåáäìúä ïåô
.ïôåà ïâéëàôìéô à óéåà ãøòåå ïééæ èìàô ,âðåàééðàá©©©©

ñàãøò ïòåå æéà äãåáò¯ètéåä éã ìééåå ,øàôøòã æéà ¨©

äôùä ïî" èùéð ïåà ,ïöøàä ïôéè ïåô ñò èåè©

àðîçø" æà ,êàã ïñééåå øéî .êéìøòñéåà øàð ,"õåçìå¨¨©

õøàä ñàã ïáàä ìéåå øòèùøòáéåà øòã ¯ "éòá àáéì¨¨©

ïéà ÷åñt íòã ïùèééè íéøôñ éã éåå éåæà ,ãéà à ïåô©©

äøãñ øòâéèðééä øòã(áé ,åë)."íëëåúá éúëìäúäå"
õøàä ï'ôéåà æîøî æéà ñàã .ïèéîðéà èðééî "êåúá"¨©

øòã .øòtøò÷ ñ'ïùèðòî ïåô ïèéîðéà êéæ èðéôòâ ñàåå¨
éì äðú" ,øòãðé÷ òùéãéà ééá êéæ èòá øòèùøòáéåà
êéåà èâàæ øò éåå ïåà ,õøàä ïééã øéî áéâ ,"êáì úà©¨

êéà "íëëåúá éúëìäúäå" ,äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà
ïòäåø ïåà ïòðéôòâ êéæ ìòåå êéà ïåà ,ïééâîåøà ìòåå©

õøàä øò÷ðò ïéà ìåëéáëיד. ©

ïåôèåâ èùéð éåå øéî ïòðéôòâ ,èééæ øòøòãðà øòã©

úååöîë" ïäåèòâ èøòåå ñàåå 'ä úãåáò ïà æéà'ñ©¨

ò"éæ "øæð éðáà" ìòá ÷"äøä éåå ,"äãîåìî íéùðà
øòã ïéà "äçëåú" øòã ïéà ÷åñt íòã èùèééè

äøãñ øòâéèðééä(âë ,åë)ïåô ,"éø÷á éîò íúëìäå"
ùèðòî øòã æà ,èñééä ñàã ."éàøò" ïåà "äø÷î" ïåùì¨©

èéî ïòèùøòáéåà íòã ïåô úååöî éã íéé÷î èùéð æéà

ñàåå øòðééà éåå øàð ,õøàä ïåô âðåèñéìâ ïåà ïìéåå à©©¨¨

."âéìòôåö" ñò èåè

êéìðò"áäæ éøåè" øòã èáééøù(à"÷ñ ,àö÷ 'éñ ç"åà),
èééö øòã ïéà äëàìî à ïäåè èùéð øàè'î æà©¨©

øò æà èæééåå ñàã" ìééåå ,äåöî à íéé÷î æéà'î ïòåå©¨©

ïåà ,"âéìééååèééö" éåå éåæà øàð ,äðååë ïà äåöî éã èåè¨¨©

."ìàôåö" à éåå©©

ñàãäøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòðéà æîåøî æéà ¨

(àë ,åë)êéåà ,èñééä ñàã ,"éø÷ éîò åëìú íàå" ,¨

íéé÷î èòåå øéà ïåà øéî èéî "ïééâ" èòåå øéà áéåà
êøãá ïäåè ñò èòåå øéà øòáà ,úååöî òðééî ïééæ¨

."ìàôåö" à éåå éåæà ¯ "äø÷î"©©©

בוכ"ע  ביים 'ווערד' מורא 'דיגע א  האט איד יעדער - עלי ַָערכי

êàðøòâéèðééä øòã ïéà "äçëåú" éã ïåô äùøt øòã ¨

äùøt éã èìòèùòâ÷òååà äøåú éã èàä ,äùøt¨©

.ùèðòî ïåô ãøòåå éã ïåô ïòâðåöàùtà ¯ "ïéëøò" ïåô¨©

èâàæò"éæ ïéìáåì ïåô éáø øòâéìééä øòã,"ïåøëæ éðáà") ¨

éåæà ïåà ,éúå÷åçá ,"øùåé è÷ì" øôñ ïåô ,úå÷æçúä êøò©

("çåìéùä éî" ÷"äôñ ïéà êéåà èééèùéã ñàååøàô íòè à ,©©¨

,äçëåú éã ïáòð ïøàååòâ èìòèùòâ æéà ïéëøò ïåô äùøt¨

àæà êàð æà ùùç à èàäòâ èàä äøåú éã ìééåå¨©©©¨©©

òôøàù òëìòæà èøòä ùèðòî øòã ïòåå ,äçëåú©©

ééá ïìàôòâ ïöðàâðéà ïøòåå ùèðòî øòã èòåå ,øòèøòåå©©

ãøòåå íåù ïéé÷ èùéð áàä êéà" ,ïâàæ èòåå øò ïåà êéæ¨¨

êàðøòã ãìàá äøåú éã èàä øòáéøòã ."úåáéùç ïåà¨©¨

ðåà ,ïéëøò ïåô äùøt éã èìòèùòâñò æà ,ïòðøòì åö æ©

èàä ñàåå ùèðòî à èìòåå øòã óéåà àã èùéð æéà¨©¨¨

ìàîðéé÷ èñìàæ åã .'âðåöàù' à ïåà ãøòåå à èùéð©©©¨¨

ïרשה יד . היינטיגער דער אין ישראל ", "דברי ספה"ק אין שטייט  הב')עס  והתהלכתי" יאמר "או פון (ד "ה עדן גן דער  :

איך  - בתוכם" "ושכנתי  אידן. די אין איז אויבערשטען  דעם פון עדן גן דער און הימל , אין איז  קינדער אידישע

אלע פון הארץ זיין אïווענדן און  אוועקקערן טוט וואס  איינעם פון הארץ אין הייסט , דאס זיי . אין רוהען ַַַַָָָוועל

הימל . אין טאטן ליבן זיין פאר איבער עס  גיט ער און וועלט , דער פון ַַַנארישקייטן

ז "ל , רש "י פון ווערטער די פון כוונה די איז  דאס  יב)און דער(כו, עדן", בגן עמכם אטייל - בתוככם "והתהלכתי ָ

אויבערשטען. דעם  פון עדן" "גן דער דאך זענען  קינדער  אידישע ווייל אונז... אין אונז  מיט  ש ïאצירן וועט ַָאויבערשטער

זאגט זי"ע  אמת" "שפת  תרמ"ג)דער שנת תצא, כי 'ï)סוקï כג,טו)אויפ 'ן מחניך ".(דברים בקרב מתהלך אלקיך ה ' "כי ָ

דארפן  קינדער  אידישע  "מתפעל ". לשון פון "מתהלך", נאר מחנה, דיין אין גייט  ער - "מהלך" נישט  זאגט  ïסוק ַָָדער

ער ווען און אזוי ווי און וויפיל כביכול  גורם זענען זיי עבודה . זייער אין זיך ווענדעט  השכינה השראת  די אז  ַַוויסן,

קדוש". מחניך "והיה  ïסוק: יענעם  פון "סיפא" די ïא היטן זיי וואס  עם דורךד "גיין", ָָָזאל
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øòã ìééåå ,"ãøòåå èùéðøàâ êàã ïéá êéà" ,ïâàæ èùéð¨¨¨

éåå éåæà ,ãéà íòðìöðééà ïãòé áéì èàä øòèùøòáéåà¨©

.ïåæ ïâéöðééà ïééæ áéì èàä òèàè à©©¨

ïòååìàæ ,áöî ïâéøòãéð à ïéà êéæ èøétù ùèðòî à©©¨

ïòèùøòáéåà íòã øàô ìééåå ,êéæ ééá ïìàô èùéð øò©©

åö èàä ùèðòî øòã ñàåå úå÷÷åúùä éã âåðòâ æéà¨¨

÷øàèù øàâ æéà ïòèùøòáéåà íòã ééá ïåà ,íäéà¨©

åö ùèðòî ïåô ïùéðò÷ðòá íöò éã áåùç ïåà èáéìàá©
êéæ ïåöø ïééæ èôàùáéì èéî ïà èîòð øò ïåà ,íäéà¨©

.ïòèùøòáéåà íòã åö ïøòèðòðøòã åö

éåæàò"éæ áø øòöéùtàø øòâéìééä øòã èùèééèòøæ") ©¨

("ìàøùé éðá ïä 'åâå äùî øáãéå" ä"ã ,àøàå ,"ùãå÷íòã
äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt(ãî ,åë)úàæ íâ óàå"

êéæ èøétù ùèðòî øòã ïòåå ,"íäéáéåà õøàá íúåéäá
ïåô "÷åçéøä úéìëú" à èéî èøòèééååøòã æéà øò æà©©

áàä ¯ "íéúìòâ àìå íéúñàî àì" ,øòôòùàá íòã©¨

èì÷òøàô èùéð êéæ ïåà ,è'ñåàéî'øàô èùéð ééæ êéà©©

øàâ à èéî ïáéìáòâ ïéá êéà øàð ,äìéìç ééæ ïåô¨©¨

?ñàååøàô .ééæ åö èôàùáéì òâéèëòî ïåà ò÷øàèù©©©¨

à ïáàä ééæ ."éùôð äúìë" ïåùì ïåô ¯ "íúåìëì" ìééåå¨©

ùôðä úåìë ïåà ä÷åùú øòã ò÷àè .øéî åö âðåèñéìâ
íòã åö ïééæ ììtúî ïåà ïãòø ìéåå ùèðòî øòã ñàåå¨
íòã ééá áåùç æéà ïééìà ñàã ¯ ïòèùøòáéåà¨©

íåö ñéåà ïòééøù ééæ ïòåå ìòéöòtñ ,ïòèùøòáéåà
ììôúäì åðéùôð äúìë ,íéîùáù åðéáà" ,øòôòùàá©
éåæà øéã åö ïééæ åö ììtúî ïöëòì øéî ,"úãë êéìà©

èùéð ïòðò÷ øéî øàð ,õøàä õðàâ ï'èéî ,óøàã'î éåå©©©¨

åö çåëá æéà ,äìéôú ò'èåùt àæà ïåà ,ïééæ ììtúî©

.úåòåùé òñéåøâ ï'ìòåt

øòãïéà ,ïëì" :èøàã èáééøù ò"éæ áø øòöéùtàø¨¨

àìå ,ììëå ììë åîöò ùàééì ìàøùéî íãà íåùì

¯ "åîù êøáúé åúùåã÷î ÷ñôð éðà íåìùå ñç øîàé
,ïééæ ùàééî èùéð êéæ ãéà íåù ïéé÷ øàè ,íòã ïâòåå¨

è÷àäòâtà ïéá êéà æà äìéìç ïâàæ èùéð ìàæ øò ïåà¨¨©¨©

ìåëé íâå" .àåä êåøá øòôòùàá ïåô äùåã÷ éã ïåô©

øò ïåà ¯ "åîöòá äæî äìéôúå äçéù åîöòì úåùòì
ïåô äìéôú à ïåà ñòåîù à êéæ øàô ïëàî êéåà ïò÷©©©©

êë ìëù ìò êøáúé åéðôì ïðçúéå ÷òöéù" .ïééìà íòã©

ïåà ïòééøù ìàæ øò æà ¯ "åîù êøáúé åúàî ÷çøúð©¨

æéà øò ñàåå íòã óéåà ïòèùøòáéåà íòã ééá ïèòá êéæ¨

.àåä êåøá íäéà ïåô ïøàååòâ èøòèééååøòã ÷øàèù éåæà©©¨

èùéð ïò÷ øò æéá "éåàøë åéðôì øáãì ìåëé ïéàù ãò"
.íäéà åö ïãòø âéøòäòâ

ù÷áéå"ìåîçéù ,íéðåðçúå íéîçø åîù êøáúé åúàî
åéðôì åúçéù ùøôì ìëåéù ,åéô çúôéå åéìò
ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïèòá ìàæ øò ïåà ¯ "åîù êøáúé¨

êéæ ìàæ øò æà ,íéðåðçú ïåà íéîçø àåä êåøá©¨

,ìåî ïééæ ïòðòôò ìàæ øò ïåà íäéà óéåà ïòîéøàáøòã©¨

êåøá íäéà øàô äìéôú ïééæ ïâàæñéåøà ïòðò÷ øò æà©©¨©

úãë ììôúäì ìëåéå ,éåàøë øåáéã åì äéäéù" .àåä
øò æà ïåà ,"åîù êøáúé åäøæòé éàãååáå ,ïåëðëå éåàøë©

ìàæ øò ïåà ,âéøòäòâ éåå èøàåå à ïâàæ ïòðò÷ ìàæ¨¨©¨¨

èòåå ïàã ïåà ,ïééæ åö óøàã'ñ éåå ïééæ ììtúî ïòðò÷©

.ì"ëò ,ïôìòä éàãååà íäéà øòèùøòáéåà øòã©

לימוד  איז התורה , קבלת צו הכנה בעסטע די - תלכו בחקותי אם
התורה

ñò"éåì úùåã÷" ÷"äôñ ïéà èééèù("àø÷éå" ä"ã ,àöéå)æà ,©
äøàä éã ïà êéæ èâðàô ,øòèééåå ïåà øîåòá â"ì ïåô©¨

.ì"ëò ,äøåúä úìá÷ æéà ñàã ñàåå ,éðéñ øä ãîòî ïåô¨¨

éãïöåðñéåà ,äøåú ïòðøòì êøåã æéà âðåèééøâåö òèñòá
èåðéî òãòéטוäøåúä ãåîéì óéåàטזèáééøù ñò éåå ,

"ìàøùé çîùé" øòã(ä úåà ,äìáâä éîé)éã ïòåå øàð æà©¨

קהלתטו. ג')אין "עתים "(פרק 28 אויסגערעכנט  נטוע"(צייטן)ווערן לעקור ועת לטעת עת למות ועת ללדת "עת .

למ "ד  אות אן שטייט צייטן אלע  ביי פארקערט. 14 און גוטן, צום צייטן 14 אויסגערעכנט ווערן דארט ַַַָוגו '.

רקוד ". ועת ספוד "עת למ"ד : אות  אן נישט האבן וואס  צייטן צוויי אויסער ללדת", "עת ווי אזוי דעם , ַַַָָפאר

זי"ע  גאון ווילנער דער קהלת)זאגט  אליהו ", למ "ד,("קול אות אן נישט שטייט  "עתים" צוויי די ביי פארוואס טעם  א ַַַָָ

עס ווייל "צייטן", אלע ביי שייך איז  התורה לימוד און התורה, לימוד פון ענין דעם  אויף  דאך ווייזט  למ "ד ַָווייל 

גמרא  די ווי זמנים, צוויי אויסער א.ד.ג. לשחוק " "עת אין לבכות", "עת מצב. יעדן  אין און  צייט יעדע אין אן  ָגייט 

יז.)זאגט אות (כתובות דעם אן ספוד" "עת שטייט  דעריבער כלה ". ולהכנסת המת להוצאת תורה  תלמוד "מבטלין ָָ
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צייט א - רקוד" "עת ביי אויך און תורה, די דא נישט  איז רח "ל  לוי' א פון צייט  א אין אז  זיין צו מרמז  ַַַַָלמ "ד,

אבער נישט. מ'לערנט  און מען, טאנצט דעמאלס ווייל  "למד", א דא נישט אויך איז  חתונה, א ביי מ 'טאנצט  ַַַַָָָווען 

סיי  און גוט, איז וואס  "עת" אן איז  עס  ווען סיי לערנען, שטענדיג מען דארף  צייטן , צוויי דאזיגע  די ַַָָאויסער

חלילה . ַפארקערט 

אויפנעמען טז . "לאמיר געזאגט : און אנגערופן זיך זי"ע ראדאשיצער  הייליגער דער האט  פרימארגן, געוויסן א ַַַָָָָָאין

צו געקומען איז  וואס  גאסט געהויבענעם  צוריקקומען...דעם נישט מער  וועט  ער און מאל , ערשטן צום אונז  ַָָ

שטייען  מיר וועלכן אין טאג היינטיגער דער  ווייל  "טאג", דער עס איז  איז , דאס  ווער וויסן ווילט  איר  אויב ָָָאון

ער וואס  אונז , פון איינער יעדער  זיין. נישט  קיינמאל  מער שוין וועט ער און געווען  נישט קיינמאל נאך איז  ָָָָיעצט,

האנט . זיין אין איבערבלייבן וועט  - טובים  מעשים  און תורה  - "אריינכאïן" ַַַוועט 

איך  און נארישקייטן, ïוסטע מיט יארן פיל  אזוי פארברענגט  שוין דאך האב איך זאגן, נישט זאל  מענטש  ַַַָָָָָדער

דעם ביי ïאסירט האט  עס  ווי הרע, יצר פונעם קומען טענות אזעלכע  ווייל  חלילה, האפענונג קיין נישט שוין ַַָָָהאב

א  סעודות, שלש  ביי שבת יעדן זאגן צו פירן זיך פלעגט  ער אז ירושלים, גאב"ד זצ"ל , יצחק " "מנחת בעל  ַַָגאון

ïל ïול . און דרוש

"ווער געענטפערט , ער האט  חיזוק. פון ווערטער אויך זאגן זאל  ער  רב , דעם געבעטן יונגעלייט  צוויי האבן ַָָָָָאמאל 

סעודות, שלש  ביי שïעטער וואך א אבער ער האט למעשה , אידן...". אנדערע זיין מחזק  קענען צו איך, ַַָָָבין

הלבבות" "חובות ספה "ק אין געברענגט ווערט  וואס  משל  א פ"י)איבערגעזאגט התשובה, קדמונים,(שער די פון משל א , ַַָָ

אנגעהויבן  ער  האט טייך. גרויסן א אדורכגיין געדארפט  האט ער  און מטבעות, זילבערנע געהאט  האט  מענטש ַַַַַָָָָא

טייך. דעם  פארשטאïן קענען ער  וועט  אזוי אז  איינגערעדט זיך האט ער ווייל  טייך, אין מטבעות ַַַַַָָאריינווארפן

אין  מטבע  איין נאר געבליבן איהם ס 'איז און מטבעות אלע אריינווארפן געענדיגט  האט  ער  ווען אבער , ַַַָָָלמעשה,

דערגרייכן  און טייך גרויסן דעם אדורכגיין קענען נישט ער וועט הטבע , דרך מיט'ן  אז  געזעהן האט ער און ַַַָהאנט,

מיר פון נעם דיך , בעט  "איך דארט , געשווימען פארביי איז  וואס שיף -קאïיטאן א צו געזאגט  ער האט ציל , ַַַַָָָָזיין

אזוי  האט קאïיטאן דער טייך". פונעם זייט אנדערער  דער צו שיף דיין  מיט אריבער מיך פיר און מטבע, ַַַַַָמיין

גיין. געוואלט האט  ער וואו  ארט דעם צו  געברענגט איהם און שיף, זיין אויף  ארויפגענומען איהם  האט ער  ַָָָָגעטוהן,

האט ער ווען מינוט ", לעצטער דער "אין ראטעווען צו  זיך געווען זוכה האט  "חכם" דער זעהן, לאמיר  ַָָָיעצט,

מטב לעצטע זיין שוטהגעגעבן א ווי אזוי אויפגעפירט  זיך האט  ער ווי דעם  נאך אויך און קאïיטאן, דעם פאר  ַַַַַָָע 

דעם פון רגע ... איין אין געראטעוועט זיך  ער האט  אריין, האנט אין איהם  מ 'גיט וואס  אלעס  פארלירט וואס ַַַַַָָָגמור 

מיט יארן און  טעג מיינע אלע  פארלוירן דאך  האב איך  זאגן, נישט זאל  ער אראïלערנען, איינער יעדער זיך ַַַַָָָָָָדארף 

אדרבה, נאר  טוהן... יעצט  איך זאל  וואס  ממערב"... מזרח "כרחוק הבורא עבודת פון ווייט  זענען וואס ַָָָָנארישקייטן,

"מטבע " לעצטער  דער מיט  מינוט, איין לעבן)אין צו  מענטש פאר 'ן פארבליבן  זענען  וואס  יארן די  הייסט, "דינגען"(דאס ער קען  , ַַָָָ

ציל  און תכלית זיין צו אנצוקומען "שיף " מערערעא ער  האט דאן , זינט  אז געזאגט , עדות האבן  יצחק " "מנחת פונעם שטוב-מענטשן (די ַַַָָָָ

'פייער') א מיט  משל  דעם איבערגע'חזר'ט .מאל  ַָ

ער כדי זייגער, גאלדענעם א חתן א פאר  מ'שענקט פארוואס טעם א זאגט , וועלט די וואס  באקאנט  איז ַַַַַַַָָָָעס

גאלד. ווי אזוי רעכענען עס און צייט, די טייער  האלטן צו  וויסן ַַָָזאל 

וואס זאך יעדע אז  באקאנט דאך איז  עס  זי"ע, אמת" "אמרי בעל  הרה "ק רבי, גערער דער  דערצו צוגעלייגט  ַַַַָָָהאט

וואס זאך  די ווי ווערד ווייניגער געהאלטן, ווערט  עס  וועלכער  אין ïושקע די איז  ïושקע , א אין געהאלטן ַַַַָווערט

די  ווי ווערד  גרעסערע  פיל  א האבן שטיינער, דיאמאנטן און בריליאנטן טייערע  בייש ïיל , צום  געהאלטן. דארט ַַַַַָָווערט

אין  זיין מתבונן גוט  זיך  זאל  ער חתן, דעם פאר  זיין מרמז  מען  וויל דאס אט געהאלטן. ווערן זיי וועלכער אין ïַַָָָושקע 

"ïושקע" א און "הויז " א ווי מער נישט  איז גאלד  דאס  אז  מתנה, א אלס באקומט  ער וואס  זייגער גאלדענעם  ַַַַַַָָָָדעם

די  ווייל  טאג, נאך טאג פארביי, גיין שעה 'ן און  טעג די ווי דעם אויף ווייזן וואס  זייגער, דעם פון ווייזערס  די ַַָָָָפאר

צייט . די אויף היט וואס  הויז  דאס  איז  גאלד גאנצער  דער ווייל  גאלד, פון ווערד די ווי מער  פיל  איז "צייט" פון ַָָָָווערד

זאגט  זי"ע הרי"ם" "חידושי בעל  בחוקותי)הרה"ק  הרי"מ ", סדרה("ליקוטי  היינטיגער דער  אין ïסוק  דעם אין כוונה א , ַָ

ט ) יעדער(כו , אז אתכם", והפריתי אליכם, "ופניתי אידן: די זיי מיט בענטשט אויבערשטער דער  וואס ברכות די ביי ,ַָ

זאך יעדער פאר צייט האבן צו זוכה  איז  אויבערשטען, דעם ערליך דינט וואס  .("ופניתי")איד ַַָָ
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èâàæåòîùú àì íàå" ,÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà ,øò ¨¨

øéà áéåà ,ïééèùøàô ïåùì ïåô æéà "åòîùú" ."éì©

úãåáò ïåà äøåú ïåô èéé÷ñéæ éã ïééèùøàô èùéð èòåå©
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.÷"ìëò ,äøåú éã ïèéä èùéð èòåå øéà æà ùùç©

און פארשטיין צו  ברענגט תורה לערנען - בתורה עמלים ַשתהיו
תורה די  אין זיסקייט א  ַשפירן

áééäðàøéî ïòðòééì äùøt òâéèðééä(â ,åë)éúå÷åçá íà" ¨

,"äøåúá íéìîò åéäúù" ,é"ùø èâàæ .'åâå "åëìú¨

.äøåú éã óéåà ïâàìt êéæ èìàæ øéà¨¨

מען  קען אזוי ווי אז, זי "ע, ישראל " "בית בעל  הרה "ק רבי, גערער  דער אייניקל , זיין צוגעלייגט האט דעם ַַָצו 

"תוכחה " דער אין שטייט עס וואס טייטשן דעם יז)לויט  פסוק מרמז(שם איז דאס אויך וואס בכם"? פני "ונתתי  ָָָ

און  לערנען מיט  צייט  זיין אן פילט מענטש דער  אויב אז  מען, זעהט דא פון נאר צייט? די פון  ענין  דעם  ַָָָאויף

נישט נוצט ער אויב אבער וועלט , דער אויף ברכה גרעסטע די  עס איז ה ', עבודת פון ענינים  אנדערע און ַַָדאווענען,

אומזיסט מ'פארברענגט וואס  דאס  ווי  חלילה קללה  גרעסערע א דא נישט איז  זיין, צו  ס 'דארף  ווי  צייט די ַַָָָאויס

צייט . די

געזינקען יז. ליידער שוין זיי זענען  מצרים , גלות אין געווען זענען אידן די ווען אז  זאגן, חז "ל  די וואס  ידוע איז ַָָעס

נעמען, זייערע  געטוישט נישט  האבן אידן די אז  זאגן חז "ל  די שווער , איז רח"ל. טומאה שערי מ"ט די ַָָאין

זענען  פארוואס  און געהאט, זיי האבן טומאה  א פאר וואס אזוי, אויב מצרים, אין לבוש  זייער און שïראך ַַַַַַָָָזייער 

ווען  אז  תירוץ , דער איז טומאה ? די אין  ח"ו איינצוזינקען נישט גדרים, אלע  די דורך אïגעהיטן געווארן נישט ַַָָזיי

באקומען  געהאט נישט  נאך דאך האבן זיי ווייל  תורה , געלערנט  נישט  זיי האבן מצרים, אין געווען זענען אידן ַַָָָָדי

ת  אן און תורה, געלערנטדי  נישט האבן זיי וויבאלד און  וועלט, דער אויף  הרחקות און גדרים אלע נישט העלפן ורה, ַַָָ

ש ïראך  זייער  נעמען, זייערע  געהיטן האבן זיי וואס  דעם טראץ  טומאה, שערי מ "ט די אין געזינקען זיי זענען ַָָָתורה,

קליידונג. זייער און
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ïéà "ïøàtùðééà" êéæ ïòäåè ééæ ñàåå ,íéîëç éãéîìú¨©

äðùî ïåà àø÷î ïòðøòì åö ,ùøãîä úéá ïéà èøà ïà©¨

.úåãâà ïåà ,úåëìä ïåà ùøãî ,ãåîìú ïåà

èâàæøòã áéåà êéåà æà ,øòðøàîà÷ øòã íòã óéåà ¨©©©

èøétù øò øòãà ,ïòðøòì èùéð "ìéåå" ùèðòî¨

êéæ øò óøàã ,åöøòã ìâåñî èùéð ììëá æéà øò æà©©

èðéôòâ øò ñàåå áöî ïãòé ïéà ïòðøòì ïåà "ïãðéáåö"¨

.øàð êéæ¨

øòãééìïâàæ ïåà ïãòøtà êéæ ïùèðòî êàñà ïòäåè©©¨¨

,øòååù øòééæ ïà ééæ èîå÷ ïòðøòì ñàã æà©¨¨

ïòðò÷ ééæ ñàååøàô úåáéñ òðòãéùøàô ïôòøè ééæ ïåà©©¨

ïáàä ééæ æà ïâàæ ééæ ïåô ìééè .ïòðøòì biMEdEb èùéð¨©¨

èùéð ééæ èàä'î ïåà ,úåðåøùë òâéøòäòâ éã èùéð¨

ïééèùøàô åö ãðàèùøàô ìéôåö ìîéä ïåô ï÷ðàùòâ¨©©©

ïøétù ééæ æà ïâàæ òøòãðà .âéøòäòâ éåå ïòðøòì ñàã¨©¨©

,ïòðøòì øòééæ ïéà ïâéðòâøàô ïåà íòè à èùéð èåùt©©

øöé øòã æà ,øàâ ïâàæ ïùèðòî âåñ øòèéøã à ïåà©¨¨©

øòèðåà ééæ èìòèù ïåà ,ééæ øòáéà êéæ è÷øàèù òøä©

.íäéðéîì ïòâðåøòèù ïåà úåãøéè òðòãéùøàô©

éãïèéé÷âéøòååù òìà éã óéåà ï÷øàèù åö êéæ äöò©©

íéìîò åéäúù ,åëìú éúå÷åçá íà" ,àôåâ ñàã æéà¨

ìàæ'î ,äøåúä ãåîéì óéåà ïòååòøàä ìàæ'î "äøåúá¨¨¨

à æéà ïééìà äøåú éã ïåà ,ïòðøòì åö ïòâðòøèùðà êéæ¨©©

,ïèéé÷âéøòååù òìà éã øàô ètòöòø øòëéìøòãðåàåå©©

ïåà .àááå äæá úåáåè òìà ïééøà èîòð äøåú éã ìééåå©©

èòåå ,ïòðøòì ñàã èùéð èééèùøàô ùèðòî øòã áéåà©¨

ïøòéåè éã íäéà øàô ïòðòôò èòåå'î æà ,óåñ øòã ïééæ©©

ïäòæ èòåå øò ïåà ,àéîùã àúòééñ ïåà ãðàèùøàô ïåô©©

òéðàååòøàä ïééæ ïéà äëøá òñéåøâ àיחàøîâ éã éåå , ©¨©

èâàæ(:å äìéâî)ïéîàú éúàöîå éúòâé"יט." ¨

êéåàïéà íòè à èùéð èøétù ñàåå ùèðòî øòã¨©

íéå÷î èòåå óåñ íåö æà øòëéæ ïééæ ïò÷ ,ïòðøòì©

האטיח. ער וויבאלד  און "תוכחה", די פון  ïרשה די ביי תורה די צו זיין צו עולה געגליסט  זייער  האט איד ַַָָא

חיים רבי גאון דעם געפרעגט ער האט דערויף, חושש  זענען וואס מענטשן דא זענען עס  אז געהערט ַַָָָגעהאט 

און  כדאי, נישט  איז  עס אז געזאגט, איהם חיים רבי האט  "תוכחה ". דער צו  זיין עולה מעג ער צי  זצ"ל, ַָָקניבסקי

סימן... גוטער קיין נישט ס'איז 

פון  תלמידים  די פון איינע  האט פריער, יאר א שהיה , מעשה  א דערויף דערציילט איהם  האט חיים  רבי ַַָָָאון

ווייל געענדיגט "... גוט "נישט  זיך האט  איז  עס  און "תוכחה ", פון ïרשה די ביי עליה אן געהאט  איש" חזון ַַָ"כולל 

איבערגעלאזט איהם  האט  זי און אמעריקע, אין געשטארבן יונגערמאן דעם פון מומע  רייכע א איז  שïעטער וואך ַַַַָָָָא

רייכסטע די פון איינע צו ארימאן , בלוטיגן א פון איבערגעדרייט געווארן איבערנאכט  איז  ער אז  אזוי ירושה, שיינע ַַַַַַָָא

איז און כולל , דעם אפגעלאזט  האט יונגערמאן דער  און צייט , קורצע  א אדורך ס 'איז  און שטאט ... אין ַַַָָאידן

וואס "עליה" די פון ארויסגעקומען איז עס  "חורבן" פארא וואס דעם פון מיר זעהען האנדלען... ַַַַַַָָארויסגעגאנגען

"תוכחה "... די געלייענט מ'האט ווען געהאט  האט  יונגערמאן ַַָָדער

דערציילט יט . ווערט לט )עס ע' ב', חלק איש", ישיבה("מעשה ס ïעציעלע  א עפענען  געוואלט האט עסקן געוויסער א ַַַָָאז 

כאטש זיך זיי  זאלן אזוי און מעגליכקייטן, זייערע לויט לערנען זאלן זיי כדי כשרונות, שוואכע  מיט  בחורים ַַַָָָפאר

דער ביי געווען איז עסקן  יענער  היים . אידישע  ערליכע  אן אויפצושטעלן אויס  פעלן וואס "ידיעות" די ַָאיינקויפן

לערנען. אין מצליח  זענען  כשרונות בעלי די נאר אז  ַָמיינונג,

אויפ'ן  איש" "חזון דער האט זצ"ל , איש " "חזון בעל  גאון דעם  מיט  דעם וועגן אדורכגערעדט זיך האט  ער ַָָווען

זאל אויבערשטער דער אז  רגע  איין אין זיין זוכה  קען מענטש  דער  אז זאגנדיג, פארשלאג, זיין אïגעווארפן ַַַָָָָָָארט

לערנען. צום  הארץ  דאס  עפענען איהם ַַָפאר



בחוקותי  - קוואל פרשה åèדער 

àã ïåô æà ,"íëì áøòé êìéàå ïàëî" íäéà ééá ïøòåå©¨

.ïòðøòì ñàã ñéæ ïééæ øéã øàô èòåå øòèééåå ïåà¨

éåæà÷åñt íòã èùèééèòâ íé÷éãö ïáàä(âë ,åè úåîù) ©¨

éë äøîî íéî úåúùì åìëé àìå äúøî åàåáéå"
éåæà æéà ñàåå ,äøåú óéåà æîøî æéà "íéî" ."íä íéøî¨©

øòñàåå éåå(.æ úéðòú)éã øàô æîøî àã äøåú éã æéà , ©¨©

æéà äøåú éã æà "õåøéú" ï'èéî ,èùéð ïòðøòì ñàåå¨©

íòè à èùéð ïøétù ééæ ïåà ,ééæ øàô "øòèéá" äìéìç©©

øòã "õò 'ä åäøåéå" :÷åñt øòã èâàæ .ïòðøòì ïéà¨

äöò ïà ïáòâòâ íäéà èàä øòèùøòáéåàïåùì ïåô "õò") ¨©

("äöò""ïôøàååðééøà" êéæ ìàæ øò ¯ "íéîä ìà êìùéå" :¨©©

øò áéåà åìéôà ïòðøòì ïáééäðà ìàæ øò ,äøåú éã ïéà¨¨

äëåæ øò èòåå óåñ íåö ïåà ,ïéøòã íòè à èùéð èøétù©

ïìòåå äøåú éã ïåô ïøòéåè éã æà ¯ "íéîä å÷úîéå" ,ïééæ©

ïñéæ à ïøétù èòåå øò ïåà ,íäéà øàô ïòðòôò êéæ©©

.äøåú øòã ïéà íòè

øòãäøåúä ãåîéì ïåô úåëæ ïéà ,ïôìòä ìàæ øòôòùàá©¨

íòã ïééæ íéé÷î ïìòåå øéî ñàåå íòã êøåã ïåà¨

,òôù êàñà åö ïééæ äëåæ øéî ïìòåå ,"äøåúá íéìîò"©©

ïìòåå øéî ïåà ,úåáåè úåòåùé òìà ïåà äáåè äñðøô©

,äçîùáå äàøéáå äáäàá äøåú ïééæ åö ìá÷î ïééæ äëåæ
.ïîà

איינעם געקענט יונגעהייט האט ער געזעהן, אליין האט  ער  וואס  מעשה א מיט  צוגעגעבן האט איש " "חזון ַַָָָָדער

פאר ביישïיל א אלס  כשרונות. שוואכע זייער געהאט  האט ער ווייל  לערנען, ביים  געïלאגט זייער זיך האט ַַַַַָָָָוואס

די  אין ïשט געפרעגט  אמאל איהם האט  יענער אז  דערציילט , איש" "חזון דער  האט כשרונות, שוואכע  ַַַָָָיענעמ'ס 

ז"ל  רש"י  פון י)ווערטער יד, ווארט,(בראשית פונעם אנהייב ביים למ "ד אות דעם  האבן דארף  וואס  ווארט  יעדעס  ַַָָָָָאז

ווארט  פונעם סוף ביים  ה"א אות אן געלייגט  ïסוק דער "לחרן")האט  אנשטאט "חרנה", ווי שוואכער(אזוי יענער האט . ַַַָָָ

צייט לאנגע  א נאך  ערשט האט  ער אנהייב ? ביים  למ "ד א נישט דאך שטייט  עס  געוואונדערט , זיך כשרון ַַַָָָָבעל 

עס אז  נאר ווארט , פונעם אנהייב ביים  למ "ד אות אן דא" "ס'איז  אז נישט איז  כוונה די אז  אויפצוכאïן, ַַַַַַָָָָבאוויזן

אויסגעוואקסן  שïעטער  ער איז כשרונות, שוואכע זיינע  טראץ און ווארט . יענעם פון  אנהייב ביים  למ"ד א זיין" ַַַַַָָָ"דארף

הדור . גדולי די פון איינער  געווארן סוף צום  איז  ער  און חכם, תלמיד געוואלדיגער  ַַָא


