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בחקותי ס'איז  אויף  פשטים  מ"ב  דא 

און  הק',  החיים  אור  אין 

מסעות,  מ"ב  דא  ס'איז  אז  מ'ווייסט 

מ"ב  זיין  זיך  האט  איינער  יעדער 

מען  איז  דא  לעבן.  אין  מסעות 

דאס  הקדושה  תורה  די  אין  עוסק 

אור  אביסל  לערנען  צו  וועג,  א  איז 

די  אביסל  דוירכברעכן  און  החיים 

האבן  קען  מענטש  א  מסעות,  מ"ב 

ער  ווען  מסעות,  מ"ב  טאג  איין  אין 

געשעהט  דא  אינדערפרי  אויף  שטייט 

איז  ער  דאס,  געשעהט  דא  דאס 

זייט,  לינקע  די  אויף  אויפגעשטאנען 

א קאווע צופרי,  פארוואס מאכט מען 

ווייס  און  שווארץ  צוזאם  מישט  מען 

אזוי  און  קאלט,  און  ווארעם  און 

ווייטער א געמישטע זאך מ'מישט עס 

שהכל  דעם  אויף  מ'מאכט  און  אויס 

איז אמונה אלעס  בדברו, אלעס  נהיה 

איז אמונה.

אשריכם ל"ג  מען  זאגט  בעומר 

די  האט  אשריכם  ישראל, 

די  און  זייטן  צוויי  די  פון  אם  אותיות 

דערמיט,  אין  פארקערט  ישר  אותיות 

ווען  אז  וויסן  קענען  דארף  א מענטש 

וויל,  ער  ווי  פארקערט  אביסל  ס'גייט 

אין  ספיקות  מיט  זיך  דרייט  ער  און 

ער  צו  יא  פארשטייט  ער  צו  קאפ, 

צומישט  איז  ער  נישט,  פארשטייט 

איז  אלעס  אז  בחוש  מ'זעהט  אבער 

איז  ווען  ישראל,  אשריכם  אמונה, 

אלעס גוט, לפני מי אתם מטהרים ומי 

מטהר אתכם איז אמונה.

זאגן מוצאי  צו  מנהג  א  איז  שבת 

ניגון,  א  מיט  רחום  והוא 

וויסן אז ס'איז א  קודם כל דארף מען 

שמחה'דיגע זאך, מ'הייבט אן די וואך 

ניגון, אגב אלע נוסחאות וואס  מיט א 

מ'זאגט למשל און ראש השנה איז דא 

ווערטער,  אן  מ'זאגט  וואס  ניגונים 

די  וואס  דעם  צוליב  מען  זינגט  דאס 

די  ביי  געווען  מכוון  האבן  חן  יודעי 

ווייסן  וואס  די  האר"י,  כוונת  די  שם 

שמות  זיין  מכוון  מ'דארף  אז  ווייסן 

זיי האבן  און בשעת  ווארט,  יעדע  ביי 

מכוון געווען די שמות האבן די עולם 

צו  מכוון  צייט  געבן  צו  זיי  געזינגען 

זיין.

וואך עכ"פ  פרישע  א  אן  מ'הייבט 

גאנצע  די  אז  וויסן  מען  דארף 

וואך,  פרייליכע  א  זיין  גייט  וואך 

פרשת בחקותי
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ירידות,  און  עליות  האט  ניגון  א 

טענער  די  געדרייט  מער  וואס  און 

ניגון,  די  איז  שענער  אלטס  זענען 

שטיק  חזנות  דא  איז  מאל  אסאך 

וועלט  א  דא  ס'איז  שטיק,  קאפ  מיט 

א  דא  ס'איז  אינסטרעמענטען,  פון 

אלע  מיט  חתונה  נגידישע  הערליכע 

ס'איז  זמר,  כלי  און  זינגערס  סארט 

וואס  ווייל  זאך, פארוואס,  אזא שיינע 

מער ס'איז דא א צומעשניש פון אלע 

סארט זאכן, אלץ שענער איז די ניגון. 

דארף  וואך  פרישע  א  ס'קומט  ווען 

מיט  ניגון  מיט  וואך  די  אנהייבן  מען 

שמחה.

און א  גארנישט  בין  איך  ווייסט  איד 

מספר  די  אזוי  גארנישט  נאכמאל 

געשטעלט  צוזאם  איז  וואס  אכט  פון 

מיט  גארנישט  א  זיראס,  צוויי  פון 

בלי  חלק  א  איז  אמונה  גארנישט,  א 

און  פארשטיין  נישט  קען  איך  טעם 

אפילו  און  פארשטיין  נישט  וויל  איך 

נישט  איך  וויל  יא  פארשטיי  איך 

ממש  ס'איז  אפילו  און  פארשטיין, 

האט  אויבערשטער  דער  וואס  בולט 

אפילו  אז  צדיקים  פון  שטייט  געטון 

פארשטאנען  האבן  זיי  וואס  זאכן 

און  אויגן  די  פארמאכט  זיי  האבן 

נישט געוואלט פארשטיין. דאס איז די 

בעסטע אמונה נישט וועלן פארשטיין, 

דארף  מ'וויל  ווי  נישט  ס'גייט  אז  און 

מען וועלן וויאזוי ס'גייט.

שיינע ס'איז  א  איינגעפאלן  מיר 

לטוב  זכור  חרבונה  וגם  ווארט 

ימי  מ"ט  מ"ט,  גימטריא  איז  וגם 

הספירה, חרבונה האט אונז געגעבן א 

לג,  נאך  מיט  ר'  איז  זכור  עצה,  גוטע 

פון  אן  מען  הייבט  ר'  בעומר  ל"ג  פון 

פריש, וגם חרבונה זכור לטוב ל' טוב, 

איז  טוב  לימוד,  פון  לשון  א  איז  ל' 

תורה מ'דארף נאר זיצן און לערנען.

להם מ'זאגט  תביא  עולם  אהבת 

תזכור,  לבנים  אבות  וברית 

רצון  איז  אבות  בונד,  א  איז  ברית 

מ'דארף  תוצאות,  איז  לבנים  וועלן, 

ווערן  זאל  רצונות  די  פון  אז  זעהן 

נישט  מ'זאל  געדענקן  און  תוצאות, 

טון  מ'דארף  נאר  רצון  די  ביי  בלייבן 

למעשה אויכעט.

ותביא בגלל  בנים  תושיע  אבות 

בגלל  בניהם,  לבני  גאולה 

בנים  תושיע  רצון  א  האסטו  אבות, 

ותביא  תוצאות,  זיין  ס'זאל  העלף 

וואס  דא  ס'איז  בניהם,  לבני  גאולה 

ווילן נישט אז דו זאלסט טון די רצון, 

די  אויף  זיין  מתגבר  זיך  מ'דארף  און 

צו  מ'דארף  וואס  טון  און  מכשולות 

טון.

די ס'איז  מיט  מעשה  די  באקאנט 

איז  וואס  הק'  החיים  אור 

מ'האט  בחוקותי,  פרשת  אין  געשען 

איז  שפעטער  און  איינגשעפארט  אים 

אור  דער  איז  ער  אז  געווארן  נתגלה 

די  געזאגט  האט  ער  און  הק'  החיים 

נקודה  די  בחוקותי,  אויף  פשטים  מב 

פון די מעשה איז, אסאך מאל איז דא 
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א מענטש וואס ליגט ביי אים אוצרות 

זהב וכסף, ער ליגט באהאלטן אין זיין 

דארף  וואך  פרישע  א  ס'קומט  ציל, 

מען וויסן וואס איז געווען איז געווען 

עבר  די  נישט,  עקזעסטירט  עבר  דער 

עבר  בער,  רעב  עבר  אותיות  איז 

מיינט עבר, רעב מיינט א מענטש איז 

הונגעריג, מ'דארף גוט אריינעמען אין 

און  וואך  פרישע  א  ס'קומט  אז  זיך 

דער  נייגעריג,  און  הונגעריג  מ'איז 

ווארט  די  נישט,  עקזעסטריט  עבר 

ווארט  די  זיך  אין  האט  עקזעסטירט 

ארויס,  מ'גייט  אז  מיינט  דאס  עקזיט, 

די  איז  פריש  וואך  פרישע  א  ס'קומט 

האלטן  זיך  מ'דארף  ישר,  פ'  אותויות 

גראד און פריש.

פרשת און  שוין  איז  ישראל  ארץ 

במדבר במדבר איז א לשון קשה 

זיך  פירט  וואס  דער  במדבר  בחקותי 

מיט אמונה, במדבר איז א לשון קשה, 

לכתרה  זוכה  מען  איז  דעמאלטס  און 

פרשת  איז  לארץ  חוץ  און  תורה,  של 

די  פון  ארויס  גייסט  דו  ווען  בחוקותי 

ארציות, און דו גייסט מיט אמונה, איז 

אין ארץ ישראל א בחינה פון מדבר.

סארטן בחקותי  צוויי  דא  ס'איז 

אמונה פשוטה, ס'איז אמונה 

מ'פארשטייט  וואס  דאס  וואס  פשוטה 

נישט  וואס  און  מען  פארשטייט 

אמת'ע  די  דא  ס'איז  אבער  נישט, 

אמונה, וואס דאס איז אז מ'וויל נישט 

מ'קען  וואס  זאך  א  אפילו  פארשטיין 

ווען  איז  זאך  זעלבע  די  פארשטיין, 

ס'איז  מדבר,  ב'  במדבר,  צו  ס'קומט 

שוועריקייט  א  אין  אופנים  צוויי  דא 

א  איינס  מענטש,  אויפ'ן  קומט  וואס 

אויס  טאקע  קוקט  וואס  זאך  שווערע 

שווערריקייט  א  איינס  און  שלעכט, 

ווען  וואס  בתים  נגעי  די  ווי  אזוי 

מ'האט געטראפן א נגע אין א הויז און 

מ'האט געדארפט צעווארפן דאס הויז 

ווען  אבער  שלעכט  אויס  עס  קוקט 

מ'האט צעווארפן דאס הויז האט מען 

וכסף  זהב  אוצרות  געטראפן  דארט 

איז  וואס  זאך  גוטע  א  איז  דא  וואס 

זאך  שלעכטע  די  פון  ארויסגעקומען 

פון צעווארפן דאס הויז.

ויהי ויהי  ידו אמונה עד בוא השמש, 

ווען א מענטש  איז א לשון צער 

אמונה  מיט  זיין  ער  דארף  בצער  איז 

ישועה.  די  מ'זעט  ביז  השמש  בוא  עד 

אויבערשטער  דער  אז  וויסן  מ'דארף 

גוטע  א  דיר  פאר  אנגעגרייט  האט 

די  אננעמען  וועסט  דו  אז  און  זאך 

צוקומען  וועסטו  גרינגערהייט  צער 

באהאלטן  איז  וואס  טוב  דבר  די  צו 

אינטער די צער. און דאס איז במדבר 

אנצונעמען  עס  וויאזוי  מ'ווייסט  ווען 

ריכטיג.

אמאל און  סיני,  במדבר  איז  דאס 

שטעכט,  וואס  דארן  א  דא  איז 

איז  וואס  דארן  א  דא  איז  נאכדעם 

צוהאקן  עס  מ'וועט  מאל  וויפיל  סיני, 

איז עס נאך אלץ א דארן, מ'זאל וויסן 

נאר  מען  קען  גוטס  צו  צוקומען  אז 

מאל  וויפיל  דערנער,  דורך  צוקומען 
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דערנער,  אן  גיין  צו  פראבירן  מ'וועט 

די  צוהאקן  וועסט  דו  מאל  וויפיל 

בלייבן  ווייטער  עס  וועט  דערנער 

בן  א  פון  לעבן  די  איז  דאס  דארן,  א 

שטאך  א  זיין  אלעמאל  ס'וועט  תורה, 

פון איינער, ס'וועט אלעמאל אנקומען 

די  איז  דאס  לערנען,  דאס  שווער 

די  מ'צעהאקט  סיני,  מדבר  פון  יסוד 

אבן  וואס  סיני,  מדבר  פון  שטיינער 

נימוח,  הוא  אבן  אם  הרע  יצר  די  איז 

איז  הרע  יצר  די  אן  אבן  די  אן  און 

נישט דא קיין תורה בכלל, אז מ'האט 

נישט  וועסטו  הרע  יצר  קיין  נישט 

מ'האט  אז  און  גארנישט,  פארשטיין 

זעצן  זיך  מען  דארף  הרע  יצר  א 

שטיקער,  אים  פון  האקן  און  לערנען 

ווען  לערנט  וואס  איינער  אפילו  און 

די  אים  קומט  לערנען  ענדיגט  ער 

ווען ער  יצר הרע פארדרייען א קאפ, 

פליען  המדרש  בית  פון  ארויס  גייט 

שטיינער ווי א סמבטיון, סמבטיון איז 

ווען די שטיינער  אין מים אלא תורה, 

עס  טוט  וואסער  די  אינטער  זענען 

נישט וויי.

המדרש ווען  בית  פון  ארויס  מ'גייט 

פרישע  פליען  צו  קומען 

תמידית,  מלחמה  א  ס'איז  שטיינער 

ווערן  צוברעכן  נישט  וויסן  מ'דארף 

מ'וועט  שטיינער,  אלע  די  פון 

איינער  ווען  שונא,  א  האבן  אלעמאל 

מען  דארף  ווארט  שלעכטע  א  זאגט 

זיך נישט צוטון מאכן דערפון.

דארף ביי  וועלט  די  פון  ענינים  אלע 

א מענטש האלטן אין איין שטייגן 

מענטש  א  מען  פאלט  נישט  אז  ווייל 

א  נאר  עומד  קיין  זיין  נישט  קען 

איז  קדושה  און  עומד,  א  איז  מלאך 

וואס  מדריגות  גבי  על  מדריגות  דא 

אין  אויך  אזוי  און  שטייגן  מ'דארף 

אלע אנדערע מדות, אבער אין אמונה 

צו  נישט  מדריגה  איין  דא  נאר  איז 

פארשטיין און נישט וועלן פארשטיין.


