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צו באקומען וועכנטליך דעם 
גליון, שיקט אן אימעיל צו:

K O L  S H A L H E V E S

© כל הזכויות שמורות

גאר  זיך  טרעפט  וועלט  דער  אויף  איד  יעדער 
אסאך מאל וואס ער דאנקט דעם אויבערשטן אויף 
איד  דער  איז  צומאל  אבער  האט.  ער  וואס  דאס 
וואס  מתפלל און בעט צום אויבערשטן אויף זאכן 

ער האט נישט.

שליסן  מ'דארף  חודש,  סוף  אמאל  קומט  עס 
דעם  מ'בעט  און  קארטלעך,  קרעדיט  די  צאלן  און 

אויבערשטן...

מער  ב"ה  איז  ער  איד,  אנדערער  אן  פארהאן 
ווייניגער מסודר מיט זיינע פערזענליכע געברויכן. 
ארדענונג,  אין  ב"ה  איז  געלט  און  געזונט  קינדער, 
אזוי  אויס  קוקן  מיר  ארום  אלע  פארוואס  אבער 
גליקליך און צופרידן און נאר איך בין נאכאלס נישט 

מסודר...

זאל  מענטש  דער  וואס  זיך  מאכט  צומאל  יא, 
טראכטן אז זיין גאנצע סביבה ארום איז רואיג און 
טראפקעלע  א  און  פרידן,  אין  לעבן  זיי  פרייליך, 
זיין מיט  קנאה באנעמט אונז: רבוש"ע, וואס וועט 

מיר? ווען קום איך אין די רייע?

g g g

ווען מיר וועלן זיך פארטיפן אינעם לעצטן 'דיבור' 
ווערן  לעבן  אונזער  וועט  הדברות,  עשרת  די  פון 
אסאך ליכטיגער און קלארער, און בעיקר אונזערע 
אזעלכע שווערע עגבערנישן און לעכצענישן וועלן 

פארענטפערט ווערן.

לעצטן  אינעם  אריינקלערן  מיר  וועלן  אויב 
דיבור, וועט פאר אונז אנטפלעקט ווערן, אז אלעס 
וואס דער אויבערשטער שענקט אונז ברוב רחמיו 
וחסדיו, און אויך דאס וואס ער האט אונז נאכנישט 
אבער  חשבון.  א  האט  אלעס  אלעס  געשאנקען, 

לאמיר אנהייבן פון אנהויב.

ווי באוואוסט, זענען די עשרת הדברות, צען גאר 
יסודות'דיגע און באדייטנפולע ציווים.

ווערן עטליכע  פון די עשרת הדברות  מצוות  די 

מאל דערמאנט אין די תורה. לא תגנוב, לא תרצח, 
דערמאנט,  אסאך  ווערט  עלטערן  די  זיין  מכבד 
דערמאנט.  אסאך  אויך  ווערט  שבת  פון  מצוה  די 
וואס איז אבער אזוי ספעציעל מיט אט די 'עשרת 
פון  ארויסלערנען  מיר  קענען  וואס  און  הדברות'? 
די עשרת הדברות אויף אונזער טאג טעגליכן לעבן.

אין די גאנצע תורה געפינען מיר אז משה רבינו 
אידן  די  צו  זיך  ווענדט  ער  ישראל.  כלל  צו  רעדט 
אלס דער מנהיג פונעם פאלק, מיט א לשון רבים: 
תשמורו",  שבתותי  ואת  תיראו  ואביו  אמו  "איש 
"ושמרתם ועשיתם", "לא תגנובו", "אנכי ה' אלקיכם 

אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים".

וואו  מעמד  ביים  הרבבות,  מעמד  ביים  אבער 
מענער,  מענטשן,  מיליאנען  געשטאנען  זענען  עס 
פרויען און קינדער וועלכע האבן געהערט די דברי 
אלוקים חיים, ביים מעמד הר סיני ווענדט זיך דער 
אויבערשטער צו כלל ישראל מיט א לשון יחיד. דער 
אויבערשטער רעדט צו יעדן איד באזונדער. "אנכי 
ה' אלוקיך", "זכור את יום השבת", "כבד את אביך", 
אא"וו. דארט ביים מעמד הר סיני שטיי איך איינער 
אליין, און דארט רעדט צו מיר דער אויבערשטער, 
ביחידות! כאילו עס וואלטן נישט געשטאנען ארום 
מקבל  האבן  וועלכע  אידן  טויזנטער  אלע  די  מיר 

געווען די תורה.

ווענדונג  עשרת הדברות איז א פערזענליכע  די 
די  באזונדער.  איד  איינציגן  יעדן  צו  הקב"ה  פון 
ווערטער פון די עשרת הדברות זענען איינגעקריצט 
אין די הערצער פון יעדן איד באזונדער. חז"ל זאגן 
אז דער אויבערשטער כביכול האט ביי מתן תורה 
גערעדט צו יעדן איד לויט זיין שפראך, לויט ווי ער 
פארשטייט. עס איז איבערגעגעבן געווארן גראד צו 
יעדן איד אין הארץ אריין וואס איז געשטאנען ביי 

מעמד הר סיני און געהערט די ווערטער.

אין לויף פון די פערציג יאר נאכ'ן מעמד הר סיני 
האט משה רבינו איבערגעגעבן די תורה פאר כלל 
עשרת  די  ביי  אבער  פאלק.  גאנצן  פאר'ן  ישראל, 
אפגעשטעלט  אויבערשטער  דער  האט  הדברות 

יעדן איד פערזענליך און אים געזאגט: 
רעד  איך  ספעציעל!  דיר  מיין  איך 
דווקא  וויל  איך  פערזענליך!  דיר  מיר 
וועלט  די  באשאפן  האב  איך  דיר! 
וואס דו  עקסקלוסיוו פאר דיר! אלעס 
דארפסט איז דא אויף דער וועלט, און 
איך:  באפעל  פערזענליך  דיר  טאקע 

"אנכי ה' אלוקיך". איך בין דיין גאט!

n מחשבה קאפיטלען n
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געוואנדן  זיך  האט  אויבערשטער  דער  ווען 
צום איד און אים געזאגט: אנכי ה' אלוקיך", האט 
דער  בין  איך  יחיד.  לשון  א  "אנכי".  געזאגט  ער 
זאלסט  אבער  מלבדו;  עוד  אין  איינציגסטער, 
א  ביסט  די  אויך  אז  קינד,  באליבט  מיין  וויסן 
וועלטל.  דיין  אין  איינציגער  אן  ביסט  דו  יחיד, 
מיט  דיר  וויל  איך  דיר!  אין  געוואנדן  איז  אלעס 
דיינע אלע נסיונות און שוועריגקייטן. איך האב 
דיר געגעבן אלעס וואס דו דארפסט, אלע כלים 
מיר צו קענען דינען און מקיים זיין מיינע מצוות. 
אלעס כדי דו זאלסט זיין פאר מיר א געטרייער 

זון.

אבער  פארוואס  פרעגן:  איד  דער  וועט  איי 
אויף  יארן  אזויפיל  ווארטן  מיר  איך  טרעף 
קינדער,  יא  שוין  האב  איך  אז  און  קינדער? 
די  מיט  איז  וואס  נחת?  מיין  איז  וואו  דעמאלט 
שידוכים פאר מיינע קינדער? און פארוואס אלע 
מיינע שכנים האבן באקומען וואס זיי דארפן און 
ס'זעט  אזוי  ווי  לויט  חלילה  מען  האט  מיר  פון 

אויס פארגעסן?

לעצטער  און  צענטער  דער  קומט  דערפאר 
דיבור און זאגט אונז: "לא תחמוד"!

און  אייגנארטיג  אזוי  לאו  דער  איז  וואס 
ספעציעל?

ווי  אויס,  תחמוד'  'לא  דער  קוקט  אויבנאויף 
א מצוה וואס האט נישט קיין דירעקטע מעשה 
ווי אזוי דאס צו מקיים זיין. ס'איז נישט ווי לייגן 
תפלין אדער אנדערע מצוות וואס דער מענטש 
איז בפועל מקיים. לא תחמוד איז א כלליות'דיגע 
תחמוד  לא  מצוה?  כלליות'דיגע  א  אדער  מצוה 

די  דארף  פארוואס  נוגע?  אלעמאל  מיר  איז 
תורה אויסרעכנען פונקט ביי לא תחמוד 

אזויפיל איינצלהייטן? בית רעך, עבדו, 
ושורו, וחמורו, וכל אשר לרעך...

ענטפער איז, אז לא תחמוד  דער 
יעדן  פון  המבחן'  'נקודת  דער  איז 

איד.

די  אן  הייבט  אויבערשטער  דער 
ווערטער:  די  מיט  הדברות  עשרת 
"אנכי ה' אלוקיך", זאלסט וויסן אז דו 
דער  אויף  איינציגסטער  דער  ביסט 
איינער  נאך  נישטא  איז  עס  וועלט, 
אויסער דיר. און וואו איז די פארהער 

דערויף?

אינעם צענטן דיבור. לא תחמוד.

אויב גלוסטו נישט וואס א צווייטער האט, דאן 
איז א סימן און באווייז אז דו האסט דערהערט אז 
אלס וואס דו דארפסט יעצט האבן פארמאגסטו. 
נישט  יעצט  דיר, דארפסטו  וואס עס פעלט  און 
דיר.  פאר  טובה  קיין  זיין  נישט  וועט  עס  האבן, 
עס  פארמאגט.  דאס  וואלטסטו  דאן  אויב  ווייל 
יענע  דיר  פעלט  עס  פארוואס  סיבה  א  דא  איז 

זאך.

מיט  שטיין  יא  זיך  טרעפסטו  אויב  און 
אלעמאל  ביסטו  אויב  ברעמען,  געהויבענע 
דו  און  יא  האט  יענער  וואס  זען  צו  פארנומען 
וואס עס פעלט פון דיר, דאן איז א סימן  נישט, 
וואס  איינער  דא  איז  עס  אז  טראכסט  דו  אז 
האט אוועקגענומען פון דיר עפעס וואס וואלט 
געקענט זיין דיינס. כאילו עס איז אנגעקומען א 
פאר  דאללארן  געטיילט  האט  וואס  איד  גוטער 
פונקט  ער  האט  דיר  פון  און  שכנים  דיינע  אלע 

פארגעסן. וואספארא ווייטאג...

אריינדרינגען  און  דערהערן  מיר  וועלן  אויב 
אין אונז די עשרת הדברות פון אנהויב ביז'ן סוף, 
און  זיכערקייט  א  מיט  לעבן  קענען  מיר  וועלן 
אויף  איינציגסטער  דער  בין  איך  יא!  אז  געפיל 
אליינס  איינער  דא  זיך  געפין  איך  וועלט,  דער 
און איך האב נישט וואס צו קוקן רעכטס אדער 

לינקס.

זיין.  טאקע  קען  גרינער?  איז  גראז  יענעמס 
נישט  ס'מיינט  בלומען...  שיינע  האב  איך  אבער 
אז עס זענען דא מענטשן מיר מער הצלחה, שכל 
און מזל. יעדער האט זיין אייגן בילד וואו ער איז, 
און דארט, דוקא דארט! דארף ער זיך פארמעסטן 

ן  ו וואקסן.א

מיר האט דער אויבערשטער געגעבן וואס איך 
שוועריגקייטן  און  תנאים  אלע  די  אפילו  דארף, 
וואס קיינער אין די וועלט האט נישט, נאר איך. 
אז  הארץ  גאנצן  מיט'ן  גלייב  איך  ווי  פונקט  און 
"אנכי ה' אלוקיך", אז דער אויבערשטער איז דער 
איינציגסטער און אין עוד מלבדו, דער זעלבער 
עס  אומעטום.  מיר  מיט  זיך  געפינט  באשעפער 
און  שוועריגקייטן  סתם  ווי  זאך  א  נישטא  איז 

סתם פארמעסטענישן.

זייערע  וועלכע באשולדיגן  אזעלכע  פארהאן 
געהאט  איך  וואלט  אויב  זאגן:  און  עלטערן 
א  געהאט  איך  וואלט  אויב  עלטערן,  בעסערע 
יארן  קינדער  גאלדענע  יוגנט,  געשמאקערע 
געהאט  נישט  וואלט  איך  זילבערנע,  נישט  און 
גוט  ווי  אוי,  עלטערן,  אנגעצויגענע  אזעלכע 
און פיין וואלט מיר געווען! איך וואלט געקענט 
געקענט  וואלט  איך  מער!  אסאך  אנקומען 

אויסשטייגן אסאך העכער! 

ה' אלוקיך. איך בין דער וואס איז קובע  אנכי 
וועלכע  עלטערן,  דיינע  זיין  זאלן  עס  ווער 
אין  און  אריבערגיין,  זאלסט  דו  יארן  קינדער 
זיך  זאלסט  דו  מצבים  אין  תנאים  וועלכע 
איך  בין  אויך  און  לעבן,  גאנצן  דיין  געפינען 
וואקסן  טרעפן  קענען  זיך  וועסט  דו  וואו  קובע 
און בליען. האסט נישט וואס צו זוכן, נישטערן, 
געווען  וואלטסטו  גלוסטן און טראכטן אז אויב 
מער  דיר  מען  וואלט  אויב  דארט,  און  דארט 
און באווארפן מיט צוקערלעך  ארומגעהאלדזט 

וואלטסטו געווען מער גליקליך.

וויסן מיין  איז אונזער פארהער. זאלסט  דאס 
גערעדט  איך  האבן  תורה  מתן  מעמד  ביי  קינד, 
נישט  איז  פייגל  קיין  פערזענליך,  דיר  צו 
קול  פרעמד  קיין  און  אריבערגעפלויגן 
האט מען נישט געהערט. דאס אלעס, 
כדי אז דו זאלסט שטארק דערהערן 
ווערטער  די  אז  דיר.  זאג  איך  וואס 
דיין  אין  טיף  טיף  אריינגיין  זאלן 

הארץ.

לעבן  דיין  אין  נאך  האט  קיינער 
פון דיר נישט עפעס אוועקגענומען. 
אים  ביסט  דו  וואס  שכן  דיין  אפילו 

אזוי מקנא.

דיר  האט  וואס  דער  בין  איך  ווייל 
באשאפן, איך האב דיר ארויסגענומען 
און  דינען  מיר  זאלסט  כדי  מצרים,  פון 
דיר  פאר  אז  קלארקייט  א  מיט  וויסן 
האב איך באשאפן די וועלט. בלויז פאר 

דיר!

n מחשבה קאפיטלען n
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אין ספרי יהושע און שופטים ווערט געשילדערט די אידישע היסטאריע פון 

ווען ארץ ישראל איז איינגענומען געווארן.

שטעט  די  איין  נעמען  זיי  און  ישראל  ארץ  אין  אריין  גייט  ישראל  כלל 

וואס  שטעט  געווען  זענען  עס  אבער  אויבערשטן.  פונעם  באפעל  לויט'ן 

גויים האבן  די  איינוואוינער  זייערע  און  זייער ארט,  אויף  איבערגעבליבן  זענען 

גרויס  ווייטאג טוט א  גרויס  וואוינען אינעם הייליג לאנד. צום  צו  פארגעזעצט 

זייערע  פון  איינוואוינער,  ארטיגע  די  פון  אפלערנען  זיך  ישראל  כלל  פון  חלק 

מעשים און ווירטשאפט, אזש זיי האבן זיך דערקייקלט ביז'ן דינען עבודה זרה. 

די  פון  ריקנ-ביין  דער  און  א פרעמדן אפגאט,  צו  א פסל,  צו  געדינט  זיי האבן 

נישואין צווישן עם ישראל און הקב"ה איז כמעט צעבראכן געווארן חלילה. 

אידן  די  ווען  אנגעהויבן  זיך  האט  אלעס  דאס 

דארט האבן זיך 'אנגעהויבן פאראינטערעסירן' אינעם 

גוי און אין דאס לעבן פונעם גוי. זיי זענען נייגעריג 

געווען וואס עס טוט זיך ביי די אומות העולם.

אין  זיך  געפינען  גויים  די  וואס  דאס  נישט  ווען 

נישט  קיינמאל  ישראל  עם  וואלט  ישראל,  ארץ 

זיי  אויב  אויך  זינד.  געזינדיגט מיט אזעלכע הארבע 

וואלטן געהאט רוחניות'דיגע ירידות און חטאים בין 

און  עבירות  לחבירו,  אדם  בין  אדער  למקום  אדם 

צווישן  אהבה  די  פארמינערט  וואלטן  וואס  חטאים 

זיי תשובה  וואלטן  זיי און השי"ת, מיט דעם אלעם 

איד  א  פון  ווייל דער טבע  געטון בתשובה שלימה, 

איז צו ציען און משתוקק זיין צו קירבת ה'.

זייערע  אין  גיין  דאס  און  גויים  די  צוליב  אבער 

מצב,  א  צו  אנגעקומען  ישראל  עם  איז  וועגן, 

אים  האט  ונחלתו,  ביתו  לאנד,  הייליג  דאס  וואס 

אויסגעבראכן. דער גלות אין וועלכע עם ישראל איז 

'נישואין'  אינעם  בראך  א  כביכול  געווען  איז  ארויס 

דער  כביכול  ווייל  הקב"ה.  און  ישראל  כלל  צווישן 

פון  כלה  די  ארויסגעווארפן  ווי  האט  אויבערשטער 

מיט  קשר  די  אויסער  קשרים  אנדערע  זוכן  אנגעהויבן  האט  כלה  די  שטוב... 

זיך די כלה, כנסת ישראל, ביטער  הקב"ה, און אלס רעזולטאט פון דעם האט 

דערקייקלט.

אין אנהויב פונעם "השכלה" באוועגונג, האבן די אידן נישט אויפגעהערט 

קיום  אין  זיין  ממעט  פון  געקלערט  נישט  האט  מענטש  קיין  תורה.  לערנען 

המצוות, אבער דאס איז געווען א תקופה פון פאשענען אין פרעמדע פעלדער. 

זיי זענען געגאנגען זוכן גליקן ביי די גויים. זיי האבן נישט געקלערט פון חלילה 

פארמינערן דאס דביקות אינעם אויבערשטן, זיי האבן פארגעזעצט צו זיין יראי 

שמים. זיי האבן געזען אין השכלה "בלויז" נאך א קאליר אינעם טאג טעגליכן 

דרויסנדיגן  מיט'ן  קשר  א  לעבן  זייער  צו  פארמערן  געוואלט  האבן  זיי  לעבן. 

וועלט. אבער די שרעקליכע דערקייקלנדע רעזולטאטן האט נישט געשפעטיגט 

צו קומען. מיט דעם נקודה האט זיך אנגעהויבן דער רוחניות'דיגער חורבן פון 

אידישקייט.

א  איז,  דור,  אונזער  אין  טרעפליך  איז  וואס  מציאות  ווייטאגליכער  דער 

מציאות וואס רוב רובו פון עם ישראל איז א געמיש פון אידן וואס ווייסן נישט 

וואס דאס איז "שמע ישראל", און זיי ווייסן נישט וואס דאס איז אידישקייט. אט 

דער מצב איז געווארן פון די רעזולטאטן און פירות פונעם תקופת ההשכלה. יא. 

אלעס האט זיך אנגעהויבן פון דאס ארויסרינען צום גוי.

g g g

אויפגעשטאנען  זענען  אייראפע,  אין  חורבן  אידישן  נאכ'ן  דור,  אונזער  אין 

און  פאלק  דעם  אויפגעבויעט  פונדאסניי  האבן  זיי  און  מאש,  מוצלים  אודים 

פון  דור  א  לומדי תורה,  פון  דור  א  אויפגעשטעלט  זיי האבן  אידישקייט.  דעם 

דער  כבחמורה.  קלה  במצוות  מקדקדק  זענען  וואס  מדריגה,  בעלי  מענטשן 

קיום פון אונזער דור איז א רעזולטאט פון די וואונדערליכע השגחה וואס דער 

האט  און  דור,  אונזער  אויף  פארשוינט  און  געווען  משגיח  האט  אויבערשטער 

ערמעגליכט צו אויפהייבן די רוחניות אין אונזער דור.

דער  אויך  אז  נאר,  איז  פראבלעם  דער  אבער,   

אין  זיין  מכשיל  צו  אונז  אונז  אויף  לאקערט  יצה"ר 

דעם דור, ער באהעפט אונז השכם וערב מיט דאס 

צילט  ער  וועלט.  גוי'אישן  אינעם  פאסירט  וואס 

חלילה צו ווידער אונטערברעכן אט דעם רוקנ-ביין 

פון  איז אנגעלאנט, דעם איסור  וועלכע עם ישראל 

"לא יהיה לך אל זר".

פארהאן  זענען  עס  אז  ריכטיג,  טאקע 

מען  אבער  הקודש,  טהרת  על  אויסלופטערייען 

דארף וויסן און אריינדרינגען אין הארץ אז אויך אין 

דעם באהאלט זיך א פגם. פון דאס אלעס שמעקט 

דער גערוך פונעם גוי. די ארטיקלען און צייטונגען, 

טהרת  על  בילדער  צענזורירטע  פארשפרייטע  און 

דבר  דעם  פליגלען  זייערע  מיט  ברענגען  הקודש, 

העולם. זיי דערציילן אונז וואס טוט זיך אויפ'ן גאס 

קשר  א  שאפן  און  אונז  באהעפטן  זיי  המון,  פונעם 

צוווישן אונז אינעם גוי. 

איז  אלעס  ווייל  נישט,  דאס טאקע  מיר שפירן 

געזאגט  אלעס  ווערט  אויך  און  אויפזוכט,  אונטער 

איז  מציאות  ווירקליכער  דער  אבער  נקיה,  בלשון 

פונדרויסן,  הנאה  און  תענג  צו  מקורות  מ'זוכט  אז  פאקט  עצם  די  אנדערש. 

רופן  אליין  דעם  מיט  השי"ת,  מיט  האבן  מיר  וואס  תענוג  פונעם  אינדרויסן 

מיר מיט עקסטאז צו זאכן וואס זייער מקור איז אין גאס. דאס איז אריבערגיין 

אונזערע  גרעניצן ביז'ן גוי, צו זייט פון זייערע הנאות און הבלים. 

דער  ווי  גערעכנט  ווערט  השי"ת  מיט  קשר  דער  נאר   – מלבדו"  עוד  "אין 

מהות פון אריגינעלע אידישקייט. 

נאר  טרעפן  מיר  דארפן  שמחה  און  עונג  די  גליקליכקייט,  פון  מקור  דער 

אינעם קשר מיט'ן רבוש"ע און אינעם קשר מיט'ן מקיים זיין זיינע מצוות מיט 

א ליבשאפט. מיר דארפן טרעפן דעם תענוג אין שבתים, ימים טובים, און אין 

לערנען די הייליגע תורה.

מיר זענען עם "מדושני עונג", עס פעלט אונז נישט תענוגים. און דערפאר, 

בקדושה,  נישט  איז  מקור  זייער  וואס  אלעס  אונז,  פון  נישט  איז  וואס  אלעס 

איז פאר אונז פארבאטן און הארב ווי די שטערקסטע איסורים, מיר זענען דאך 

פאררעכנט ווי די כלה פון הקב"ה און עס ליגט אויף אונז זיך צו דערווייטערן 

פונעם נישט ראוי'דיגן מיט דרויסנדיגע.  )פון: ספר מהותו של יהודי(

אהבה בתענוגים

דאס אלעס האט 
זיך אנגעהויבן 

ווען די אידן 
דארט האבן 

זיך 'אנגעהויבן 
פאראינטערעסירן' 
אינעם גוי און אין 
דאס לעבן פונעם 

גוי
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דער צוועלפטער עיקר ]ג[

מיר  האבן  וואך  פארלאפענע 

אזוי  איז  דערפאר  אז  אויסגעשמועסט, 

האפן  און  ווארטן  גלייבן,  דאס  וויכטיג 

אויף ביאת משיח, וויבאלד דאס איז דער 

והעולם. האדם  תיקון  פון  מטרה 

תקופה  דער  איז  המשיח  ימות  די 

און  ווערן  נשלם  וועלן  מיר  וועלכע  אין 

ווי א  אנקומען צו די העכסטע מדריגות 

צוקומען. נאר  קען   ודם  בשר 

זעלבסט  זיך  דארפן  מיר  אבער, 

אמת  אן  מיט  פארהער  א  אויף  שטעלן 

און אויפריכטיגקייט: צי ווארט איך באמת 

אויף משיח? צי האלט איך באמת אז איך 

זיין?  פנים  מקבל  צו  אים  ראוי  זיין  וועל 

עס זענען דאך געווען תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים און אחרונים 

האבן  זיי  וואס  טראצדעם  צדקנו,  משיח  ביאת  צו  געווען  זוכה  נישט  האבן  וואס 

געוויינט, מתפלל געווען און באמת געהאפט צו ביאת המשיח יעדן איינצידן טאג?

לאמיר נעמען פאר א ביישפיל דער דור פון מרן הבית יוסף און אר"י ז"ל. 

מיר קענען זיך נישט פארשטעלן און מיר קענען נישט שילדערן די שיינקייט פון 

די פריערדיגע וואס האט געשוועבט אויף עיר הקודש צפת אין יענע טעג.

אין איין בית הכנסת האבן זיך צוזאמגענומען אלע גדולי עולם און מצוקי ארץ. 

שמ",  אלס  געדינט  האט  "חרדים"  דער  רב,  אלס  געדינט  האט  יוסף"  "בית  דער 

דער משורר האלוקי "רבי שלמה אלקבץ" איז געווען דער חזן, דער "אלשיך הק'" 

זיי  מיט  זי"ע.  גביהם מרן האר"י הקדוש  ועל  געדינט אלעס מגיד מישרים,  האט 

יעדע  זענען  וועלכע  נבג"מ  עליון  קדושי  און  צדיקים  צענדליגער  נאך  אינאיינעם 

אויף  ביטערליכקייט  א  מיט  געקלאגט  און האבן  חצות  ביי  אויפגעשטאנען  נאכט 

גלות השכינה, און טראץ דאס אלעס איז משיח נאכנישט געקומען אין יענעם דור.

צי שפירן מיר דען אז מיר זענען ראוי דערפאר?

אויב אזוי ווערט געפרעגט די פראגע, פארוואס אין אזא דור יתום ווי אונזער דור 

האפן מיר אז משיח זאל קומען? צי שפירן מיר דען אז מיר זענען ראוי דערפאר?

צו  מסוגל  זענען  מיר  וואס  זאכן  דא  זענען  עס  אז  בייפאלן  איינעם  דען  וועט 

משלים און מתקן זיין דורכדעם די וועלט, אין די זעלבע צייט וואס מרן הבית יוסף 

זיין? און בני דורו, די קדושים וטהורים האבן נישט געקענט משלים און מתקן 

זיך משיח  זאל  וואס דערפאר  קיין שום אמת'ע סיבה  נישט  מיר  טרעפן  אויב 

אנטפלעקן אין אונזער דור דווקא, איז לכאורה אונזער אמונה און האפענונג אויף 

ביאת המשיח יעדן טאג גארנישט, בלויז פטפוט מילים בעלמא. מיר דארפן טרעפן 

א סיבה דערצו, כדי אז אונזער האפענונג זאל זיין א ווירקליכע און עס זאל קומען 

מעומק אמונתינו.

משל למה הדבר דומה? צו א מענטש וואס ווארט ביים באס סטאנציע אז אן 

עראפלאן זאל קומען און אים אפנעמען צו זיין דעסטינאציע וואו ער וויל אנקומען. 

צי קען מען דעם זאגן אז דער מענטש אינעם באן סטאנציע ווארט באמת אויפ'ן 

עראפלאן? ער רעדט דאך דברי שטות והבל. נישט דאס איז דער פלאץ וואו מען 

ווארט מען אויף א פליגער...

ענין,   אונזער  מיט  איז  זעלבע  די 

אויב  המשיח.  ביאת  אויף  האפענעונג 

ענטפער  קלארן  קיין  נישט  מיר  האבן 

משיח  אז  זיין  זוכה  זאלן  מיר  פארוואס 

וואס  טראצדעם  קומען,  אונז  צו  זאל 

חיים,  חפץ  צום  געקומען  נישט  איז  ער 

איז אונזער האפענונג נישט קיין אמת'ע 

האפענונג. די פראגע איז נאר, אויב עס 

איז דא אן אמת'ע סיבה וואס דערפאר 

זאלן מיר זיין ראוי צו ביאת המשיח מער 

פון אלע אנדערע דורות, דאס איז גאר א 

טעמע. פונדומענטאלע  און  וויכטיגע 

האפן אויף די גאולה

כדי צו קלארשטעלן דעם ענין, לאמיר 

צום ערשט מגדיר זיין דער אמת'ער באדייט פון האפן אויף די גאולה. 

ווי לאנג א איד  נישט מעגליך צו האבן אמת'ע האפענונג צום גאולה  איז  עס 

גלייבט נישט אז ער איז דער וואס וועט זוכה זיין צו שפירן דעם שטארקן קרבת 

יענע צייט. זיין אין  וועט  וואס  אלוקים 

ווער עס ווארט נישט אויף ביאת המשיח, דער איז א כופר אין אמונת קדושת 

ישראל. ער גלייבט נישט אז ער זעלבסט איז מסגול לגדולות ונצורות, צו זיין די כלה 

פונעם אויבערשטן. פאר אזא מענטש איז גוט זיין יעצטיגן מצב, ער איז צעפרידן 

אזוי ווי ער איז. ער האט טאקע דא און דארט גרויסע און קליינע צרות, אבער באופן 

כללי לויט זיין טעות'דיגן מיינונג, איז דער מצב גענוג גוט, און דער ראי' דערצו איז 

אז זיינע שאיפות זענען שוואכע און קליינע.

ווילאנג לדעתו פונעם מענטש איז ער מסודר מיט זיין שטעלע, מיט זיין ארום, 

נישט  אים  טוט  מצב  רוחניות'דיגער  זיין  און  געברויכן,  פינאנציעלע  זיינע  מיט 

ספעציעל מטריד זיין, פעלט פון אים דער שטארקע שאיפה צו זיין אן עבד נאמן 

לה' יתברך, צו לויפן פאר אים און אים דינען בכל לבבו, נפשו ומאודו, ווי עס האבן 

די אבות הקדושים. הייליגע עלטערן  געדינט אונזערע 

ווען דער  גוטע צייטן  יענע  פעלט פונעם מענטש געגועים און כיסופים צו  עס 

בית המקדש איז געשטאנען על תילו, און שכינת עוזינו האט זיך אנטפלעקט מיט 

איר גאנצע שיינקייט. מיט דעם קאלטקייט און שוואכקייט וואס דער מענטש האט 

צו דאס אלעס אין וואס אונזערע עלטערן האבן אזוי געגלייבט, טוט ער למעשה 

אפלייקענען אין יסוד האמונה בקדשות ישראל ובקדושת התורה.

אינגאנצן אנדערש איז אבער ביי דער וועלכער עס ווארט און האפט לישועות 

ה'. ער ווייסט אז זיין תפקיד און ציל אין לעבן איז צו זיין ווי אברהם אבינו און ווי 

משה רבינו, אבער וואס זאל ער טון אז דער חומריות'דיגער גוף אינעם גשמיות'דיגן 

די  אויסדרוקן  זאל  ער  נישט  אים  געבן  מלכיות,  שעבוד  אינעם  סביב,  און  וועלט 

נישט  איז  איד,  און טאקע דערפאר, אזא  זיין הארץ.  אין  וואס פלאמט  ליבשאפט 

צופרידן מיט זיך, ער שטייט און ווארט בכליון עינים, מתי אבוא ואראה פני אלוקים? 

ווען וועל איך קענען ארויסווייזן פאר'ן בורא עולם מיין שטארקע ליבשאפט צו אים? 

יעדן טאג וואס ער שטרעבט צו דערהויבן ווערן און ער זעט לדאבון לבו אז ער האט 

שוועריגקייטן, עס גייט אים נישט, ער ווארט אויף משיח זאל קומען יעדן טאג, און 

אזוי ווערט אויסגעדרוקט זיין אמת'ע גרויסקייט און ריינע אמונה.

פארזעצונג אין קומענדיגן גליון בס"ד.
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ווען משה רבינו איז ארויף אין הימל  די גמרא דערציילט אז 
"מה  געטענה'ט  זיך  השרת  מלאכי  די  האבן  תורה,  די  נעמען 
לילוד אשה בינינו" – וואס האט דא א מענטש צו זוכן, האט 
דער אייבישטער זיי געזאגט אז ער איז געקומען נעמען די תורה.

האבן די מלאכי השרת געטענה'ט די הייליגע תורה וואס איז 
הייליג  אזוי  ס'איז  און  וועלט  די  פאר  צייט  פיל  אזוי  באשאפן 
וועלט?  נידעריגע  גייסטו אראפ ברענגען צו מענטשן אין אזא 
"מה אנוש כי תזכרנו" – וואס איז דער מענטש בכלל ווערט 

מ'זאל זיך רעכענען מיט אים?
האט זיי משה רבינו געענטפערט "כלום יצר הרע יש ביניכם" 
האט איהר דען א יצר הרע? האט איהר דען שוועריגקייטן און 

נסיונות וואס איהר קענט זיך מתגבר זיין אויף דעם?
מ'דארף דא פארשטיין וואס איז געווען די טענה פון די מלאכים 
פון  תירוץ  מיט'ן  געווארן פארענטפערט  דאס  איז  אזוי  ווי  און 

משה רבינו?
די גמרא דערציילט אז ר' יוסף האט געחלש'ט, ווען מ'האט אים 
אויף געוועקט האט ער דערציילט פאר זיין טאטע רבי יהושע 
אז ער איז שוין געווען אין עולם האמת, און ער האט געזעהן 
דארט אינגאנצן א פארקערטע וועלט, "עליונים למטה ותחתונים 
למעלה" די וואס זענען דא אויבן זענען דארט אונטען און די וואס 

זענען דא אונטן זענען דארט אויבן.
טאטע  זיין  אים  האט   – געזעהן?  אונז  האסטו  אזוי  ווי  און 

געפרעגט.
אונז זענען געווען אויבן פונקט אזוי חשוב אזוי ווי דא אונטן.

אויבן האסטו געזעהן א גלאכע וועלט - האט אים זיין טאטע 
געענטפערט - דא אין עולם הזה איז די פארקערטע וועלט.

דאס איז געווען די טענה פון מלאכי השרת צום אייבישטער 
א  אין  דאך  לעבן  זיי  יודען  די  פאר  תורה  די  געבסטו  אזוי  ווי 
פארקערטע וועלט, ווי אזוי קען מען דארט מקיים זיין תורה און 

מצוות.
האט זיי משה געענטפערט, טאקע דאס איז די סיבה פארוואס 
פראבלעמען, טאקע  די  וועגן  תורה, טאקע  די  אונז באקומען 
ווייל ס'איז א קרומע וועלט האבן אונז באקומען די תורה. אז 
דורך די תורה און די מצוות קען מען אויסגלייכן און פארעכטן 
די קרומקייט פון די וועלט, ווען אלעס אין די וועלט וואלט געווען 
גלאט, אזוי ווי אויבן אין הימל וואלט מען טאקע נישט געדארפט 

די תורה דא אונטן.
און דאס האט אויך ר' יוסף געזאגט פאר זיין טאטע אונז זעהן 
אויס אויבן פונקט אזוי ווי דא אונטן, ווייל דורך די תורה וואס אונז 
לערנען און די מצוות וואס אונז טוהן האבן אונז אויס געגלייכט 

אונזער וועלט.
א מענטש שטייט אסאך מאל אין א מצב וואס ער זאגט צו זיך, 
ווען ס'וואלט נאר אביסל גרינגער געווען מיט די נסיונות ווען די 
לעבן וואלט אביסל בעסער געווען וואלט איך דאך געשטיגן אין 
עבודת השם, אבער די אמת איז אז דער אייבישטער זוכט דווקא 
דאס דווקא די עבודה וואס קומט פון די שווערע מצבים דווקא 
די עבודה וואס קומט אין די קרימע צייטן, נאר אזוי קען מען 
אויסגלייכן און פארעכטן די וועלט, וואס דאס איז אונזער גאנצע 

תכלית דא אויף די וועלט.
"אשר ברא אלוקים לעשות" – דער אייבישטער האט אונז דא 
באשאפן צו טוהן, און פארדעם זענען מיר דא אויס צו גלייכן די 

קרימע וועלט דורך אונזערע תורה און מצוות.

פרשת יתרו איז לכאורה די חשוב'סטע סדרה אין די תורה, 
דא האבן מיר באקומען די תורה, מיר זענען געווארן א "עם 
סגולה", דא ליגט די יסוד פון כלל ישראל און די תכלית פון די 
גאנצע בריאה, ס'וואלט זיך געפאסט אזא פרשה זאל אויך 
האבן א פאסיגע נאמען פרשת משה אדער פרשת קבלת 
התורה, אבער ניין, די פרשה הייסט יתרו, פארוואס איז דאס 

אזוי אויס געשטעלט? וואס האט יתרו מיט קבלת התורה?

תורה  די  ווי  פסוקים  ערשטע  די  ליינען  מיר  ווען  בכלל 
אריכות  לאנגע  א  מיט  מעשה  גאנצע  די  אונז  דערציילט 
ווי יתרו דער שווער קומט באזוכן זיין איידעם משה רבינו, 
ס'איז טאקע זייער וויכטיג צו וויסען אבער פארוואס איז דאס 
געשריבן דווקא דא פאר קבלת התורה, וואס האט דאס צו 
טוהן מיט קבלת התורה, בפרט ווען מיר ווייסן אז די מעשה 

איז געשעהן נאך קבלת התורה?

די פרשה הייבט אן מיט די ווערטער "וישמע יתרו" יתרו האט 
געהערט, רש"י פרעגט גלייך "מה שמועה שמע ובא?" וואס 
האט ער געהערט? ענטפערט רש"י קריעת ים סוף ומלחמת 
עמלק, די צוויי גרויסע ניסים דעם נס פון קריעת ים סוף און 
דער נס ווי אזוי מ'האט באזיגט עמלק, און דאס האט אים 

גורם געווען צו קומען.

לכאורה איז דער רש"י זייער שווער צו פארשטיין, וואס איז 
וואס רש"י פרעגט "מה שמועה שמע"?  בכלל די שאלה 
די תורה שרייבט דאך בפירוש אין פסוק "כי הוציא ה' את 
ישראל ממצרים" איז וואס פרעגט רש"י, און נאך מער וואס 
איז דער תירוץ פון רש"י אז ער האט געהערט קריעת ים סוף 
מיט מלחמת עמלק די תורה שרייבט דאך בפירוש עפעס 

אנדערש? איז וואס איז דא פשט אין דעם רש"י?

האט  יתרו  אז  רש"י  אונז  דערציילט  פסוק  אין  שפעטער 
זיבן נעמען, איינע פון די נעמען איז געווען "יתר"  געהאט 
און נאך ווען ער האט זיך מגייר געווען האט מען אים צו 
געלייגט דעם אות "ואו" צו זיין נאמען און ס'איז געווארן יתרו, 
פארוואס דווקא דעם אות "ואו"? וואס האט דאס מיט זיין 

גיור?

זאגט משה פאר כלל ישראל  ווען מ'קומט צו מתן תורה 
דאך  האט  איהר   – למצרים"  עשיתי  ראיתם אשר  "אתם 
געזעהן וואס איך האב געטוהן צו מצרים, "ועתה, אם שמע 
תשמעו" – און יעצט זאלט איהר וויסן צו צוהערן צו וואס איך 
זאג אייך, וואס וויל דא משה? פארוואס דערמאנט ער דא 
נאכאמאל יציאת מצרים מיר געדענקען דאך אלע די מעשה 
וואס איז נישט לאנג צוריק געשעהן צו וואס פעלט עס אויס 
צו דערמאנען יציאת מצרים פונקט יעצטווען מען גרייט זיך 

צו קבלת התורה?

*

א  מיטן  אין  טיף  געווען  איז  ירושלים  שטאט  הייליגע  די 
מלחמה, באמבעס זענען געפלויגן פון אלע זייטן, די אראבער 
האבן זיך דערנענטערט, די סכנה איז געווען זייער גרויס און 

מ'האט געמוזט אנטלויפן צו א זיכערע פלאץ. 

יעדער האט זיך געגרייט צו אנטלויפן, אבער קיינער האט 
נישט געוואוסט צו ווי.

געווען  אויך  איז  אנטלאפן  זענען  וואס  אלע  די  צווישן 
פאמיליע אויערבאך מיט זייערע קינדער, די בחורים האבן 
געהאלפן צו שלעפן די זעק מיט די ביסל קליידער וואס זיי 
האבן געהאט, די טעכטער האבן געשלעפט אויף זייערע 
הענט די קליינע קינדער וואס האבן שוין נישט געהאט כח 
אין  איינגעפאקט  בעיבי  קליינע  די  מיט  די מאמע  גיין,  צו 
איהרע הענט, און אזוי זענען זיי ארויס געלאפן פון שטוב זיכן 

א רוהיגע פלאץ זיך צו באזעצן.

נאך אפאר שעה פון שרעק, לויפנדיג דורך אראבישע גאסן 
זענען זיי אנגעקומען צו די נייע שטאט און דארט געטראפן 

א רוהיגע ווינקל ווי זיך צו באזעצן.

זיי האבן באקומען א הויז צוזאמען מיט נאך א משפחה און 
זיי האבן זיך געדארפט מיט זיי צוטיילן מיט'ן פלאץ.

די גרויסע פראבלעם איז אבער געווען אז דער שותף וואס 
זיי האבן באקומען איז געווען א ציוניסטישע יוד וואס האט 
נישט געהיטן תורה און מצוות, וואס טוהט מען? ווי אזוי קען 

מען וואוינען מיט אזא זאך אין איין הויז?

נאך וואס מ'האט צוטיילט די שטוב אויף צוויי און געמאכט 
זיכער אז מ'זאל זיך נישט צומישן צו פיהל, איז די רעבעצן 

אויערבך אריין צו די נייע שכנים.

איך בעהט אייך זייער – האט זי געזאגט – איהר זאלט מכבד 
זיין די יידישקייט און די תורה און נישט גיין דא אין שטוב אויף 

א וועג וואס ס'פאסט נישט פאר א יוד.

זיכער – האבן זיי געענטפערט – מיר זענען זייער מכבד די 
יידישע מענטשן און חלילה נישט טוהן זאכן וואס ס'שטערט 

אייך.

איך וויל אייך אויך בעטן איהר זאלט נישט מחלל שבת זיין 
דא אין שטוב - האט זי געבעטן.

געהערט, פארשטאנען, אבער 
וואס טוהט מען מיט דעם?

א גוטן שבת

        פרשת יתרו                                            גליון קלה שנה ד   
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איהר קענט זיין רוהיג – האבן זיי געענטפערט מיט א ברייטקייט – דא אין הויז וועט נישט 
זיין קיין שום חילול שבת.

מיר ווייסן ווי חשוב יידישקייט איז – האט דער טאטע צו געלייגט – און מיר זענען זייער 
מכבד ערליכע יודן.

די מאמע איז ארויס אביסל רוהיגער פון די שכנים און געהאפט אז זיי וועלן טאקע מקיים 
זיין וואס זיי זאגן.

שבת איז אנגעקומען, אין ביי די שכנים האט מען נישט געזעהן א זכר צו א שבת, אלעס 
גייט ווי נארמאל, זיי קאכן און באקן, און טוהן אלעס פונקט אזוי ווי אין א וואכן טאג.

וואס טוהט מען – האט די רעבעצן געקלאגט – ווי אזוי לעבט מען מיט אזעלכע מענטשן 
אין איין שטוב, איך קען דאס נישט פארטראגן.

מאמע, לאז מיר מאכן סדר – האט זיך אנגערופן איהר זוהן שלמה'לה – נאך שבת וועל 
איך רעדן מיט אים.

נאך שבת איז שלמה'לה )לימים דער באוואוסטער גאון רש"ז אויערבאך( צו געגאנגען 
רעדן מיט'ן שכן.

מיר האבן דאך אפ געמאכט אז דו וועסט נישט מאכן חילול שבת דא אין הויז – האט אים 
שלמה זלמן געטענה'ט.

ריכטיג, און דאס האב איך טאקע געטוהן – האט אים דער שכן געענטפערט – איך האב 
זייער מכבד געווען סיי ענק און סיי דעם שבת.

ווי אזוי האסטו מכבד געווען דעם שבת אויב דו האסט געקאכט שבת? – האט שלמה'לה 
געפרעגט.

וואס?! מ'מעג נישט קאכן שבת? – האט זיך דער שכן געוואונדערט – איך האב נישט 
געוואוסט.

וואס ווייסטו יא אויף שבת? – האט אים שלמה'לה געפרעגט.

שבת טוהט מען אן שיינע קליידער און מ'עסט גוטע זאכן – האט דער שכן געענטפערט – 
איך האב קיינמאל נישט געהערט עפעס אנדערש אויף שבת.

איך האב קיינמאל נישט געלערנט אויף די יידישע לעבן – האט ער צוגלייגט מיט טרויער.

איז פארוואס האסטו געזאגט מיין מאמע אז די ווייסט ווי חשוב יידישקייט איז און דו ביסט 
דאס זייער מכבד – האט שלמה'לה געפרעגט.

דאס איז א לאנגע מעשה – האט זיך דער שכן אוועק געזעצט און אנגעהויבן צו דערציילן.

איך האב געוואוינט אין וויען פאר די ערשטע וועלט'ס קריג, מיינע עלטערן זענען געווען 
פון די משכילים און מיר האט מען געשיקט לערנען אין א גויישע שולע, פונקט אזוי ווי 
יעצט האב איך שוין דעמאלס אויך גארנישט געוואוסט וועגן יידישקייט, איך האב נאר 
געוואוסט אז איך בין א יוד אבער איך האב נישט געוואוסט וואס דאס מיינט צו זיין א יוד.

ווען ס'האט אויס געבראכן די ערשטע וועלט'ס קריג, האט מען מיר מיט נאך אסאך יונגע 
בחורים גענומען אין מיליטער מלחמה צו האלטן פאר אונזער לאנד, מיט מיר צוזאמען אין 
די גרופע זענען געווען נאך יונגע מענטשן פון מיין געגנט און אויך א פאר יידישע מענטשן.

די מלחמה האט זיך געצויגן לאנג, מיר זענען אריין טיף אין די פראנט דארט ביי די פראנט 
איז דער מצב געווען שרעקלעך.

שטעל זיך פאר, דו ליגסט אויף די ערד, האלב צו געדעקט מיט זאמד מ'זאל דיר נישט 
קענען זעהן, און דו שיסט צו די אנדערע זייט, און אויף די אנדערע זייט ליגט אויך א 
סאלדאט האלב צו געדעקט מיט זאמד און שיסט אויף דיר, נישט איך און נישט ער ווייסן 
פארוואס מ'שיסט, נישט איך און נישט ער ווילן נישט הרגענען אבער ווילן אויך נישט 
ווערן געהארגעט, קיינער פון די סאלדאטן וויל דאס נישט אבער יעדער מוז דאס מאכן. 

און אזוי א טאג נאך א טאג ליגט מען אויף די ערד, די ריקן טוהן וויי, אויסגעהינגערט און 
געפרוירען, אין א שרעקליכע סכנה, חברים ווערן געהארגעט פון אלע זייטן, און מ'האלט 

מלחמה פאר גארנישט. 

דאס איז זייער א שווערע מצב פאר יעדער איינער, די סאלדאטן דרייען זיך נערוועיז און 
אנגעצויגן, קיינער ווייסט נישט פארוואס ער איז בכלל דא און קיינער ווייסט נישט אויב ער 

וועט נאך מארגן זיין אויף די וועלט.

אין איינע פון די הפסקות וואס ס'איז געווען ביי די מלחמה בין איך געזעצן אין א ווינקל 
איינגעזינקען אין מיין ווייטאג, טרערן זענען מיר ארויף געקומען ווען איך האב באטראכט 

וואס ס'גייט פאר מיט מיר אויף די וועלט.

נישט ווייט פון מיר האב איך געזעהן א גרופע פון סאלדאטן, יידישע מענטשן זיי זענען 
געשטאנען מיט א קליינע ביכעל און געזאגט עפעס, זיי האבן זיך געשאקלט און א חלק 

זענען געווען מיט פארמאכטע אויגן, איך האב נישט פארשטאנען וואס זיי טוהן, אלע מאל 
האב איך מיך אויסגעלאכט פון זייערע מאדנע זאכן.

זיי האבן  ווען  אז   – ווייטער  – דערציילט דער שכן  וואס איך האב באמערקט  אבער 
געענדיגט האבן זיי אויסגעזעהן ממש אויפגעלעבטע מענטשן, זיי האבן אויסגעזעהן אזוי 
ווי זיי זענען נאך א גוטע סעודה אדער נאך א גוטע שלאף, רוהיג לעבעדיג און אפילו מיט 

א שמייכל.

ווי אזוי קען דאס זיין – האב איך מיך געוואונדערט – וואס טוהן זיי דארט מיט די קליינע 
ביכער?

די נעקסטע געלעגנהייט בין איך צו געגאנגען צו איינער פון די יידישע סאלדאטן.

איך בין אויך א יוד – האב איך אים געזאגט – וואס טוהט איהר דארט ביי די הפסקה מיט די 
ביכער? וואס זאגט מען דארט עפעס זאכן וואס מאכט אייך אזוי פריש און אויף געלעבט.

מיין טייערע ברודער – האט מיר יענער סאלדאט געזאגט – דו ביסט זייער פארביטערט 
ווייל דו ווייסט נישט פארוואס דו ביסט דא, דו ביסט זייער צובראכן פון דיין שלעכטער 
מזל וואס האט דיך דא אהער געברענגט, אבער מיר האבן א באשעפער און מיר ווייסן 
אז גארנישט איז נישט א שלעכטע מזל און נישט א צופאל, אלעס איז אויסגערעכנט פון 
הימל, און ווען אונז דאווענען און שטארקן זיך מיט אמונה האבן אונז כח ביי צו שטיין אלע 

שוועריגקייטן.

ער האט מיר נאך א פאר זאכן ערקלערט אבער איך האב נישט אלעס פארשטאנען, איך 
האב נאר פארשטאנען אז ס'איז דא א באשעפער, און ער פירט די וועלט און ער איז דער 

איינציגער וואס קען מיר ארויס העלפן.

איך האב נישט געהאט צו פיל צייט צו רעדן מיט אים ווייל מ'האט געמוזט שנעל צוריק גיין 
צו די פלעצער דער פיינט האט אנגעהויבן צו שיסן.

איך האב מיך אראפ געלייגט אויף די ערד און גענומען שיסן אזוי ווי יעדן טאג.

טראכטנ'דיג וואס דער יידישער סאלדאט האט מיר געזאגט, האב איך אנגעהויבן צו רעדן 
מיט דער אייבישטער:

רבונו של עולם – האב איך גערעדט – נאר יעצט בין איך דערוואוסט געווארן פון דיר, איך 
האב גארנישט געוואוסט איבער דיר, און איך ווייס יעצט אויך נישט אסאך, קיינער האט 
מיר קיינמאל נישט אויסגעלערנט אויף דיר, איך בין נישט שולדיג, אבער יעצט אז איך 
האב געהערט אז דו ביסט דא, איך האב אפילו נישט געהאט צייט בודק צו זיין אויב יענער 

סאלדאט איז טאקע גערעכט.

איז יעצט אייבישטער – האב איך מיך צווויינט – אויב דו ביסט דא בעהט איך דיר זאלסט 
מיר שיקן א סימן, שיק מיר א סימן איך זאל וויסן אז דו ביסט דא.

ווייסט וועלכע סימן איך בעהט דיר, מאך איך זאל ווערן פארלעצט אין די מלחמה און 
קענען צוריק אהיים פארן, אבער נישט אויף א סכנה'דיגע אויפן, מאך נאר ס'זאל מיר 
וועט מען מיר  ווייטער שיסן  נישט קענען  זאל  עפעס געשעהן פאר מיין פינגער איך 

באפרייען.

און אזוי ליג איך אויף די ערד שיסנ'דיג און וויינענדיג, איך קוק אפילו נישט ווי איך שיס 
מיינע אויגן זענען פיל מיט טרערן.

און פלוצלינג, פלאצט א באמבע לעבן מיר, אזוי נאנט אז איך בין געפלויגן פון דעם, איך 
האב מיך אנגעפילט מיט בלוט, ווען ס'איז שטיל געווארן האב איך מיך אויפגעהויבן און זיך 

גערייניגט, איך בין געבליבן לעבן און  ס'איז מיר גארנישט געשעהן, חוץ פון מיין פינגער.

דער שכן מאכט אויף די האנט און ווייזט פאר שלמה'לה זיין האנט, איין פינגער פעלט 
"אצבע אלוקים היא" – א געטליכע תשובה פון דער אייבישטער.

אפאר טעג שפעטער בין איך באפרייט געווארן פון די מיליטער, איך בין אהיים געפארן 
מיט א שטארקע החלטה אז איך גיי לערנען תורה און ווערן א ערליכער יוד, איך האב 

דאך געזעהן דעם אייבישטער אליין פאר מיינע אויגן, וואס דארף איך מער פון דעם.

איך בין געווען פיל מיט התלהבות, און ס'האט געברענט אין מיר דער רצון צו זיין א 
ערליכער יוד.

ווען מיינע עלטערן האבן געהערט די גאנצע מעשה האבן זיי זיך נישט געדינגען מיט מיר.

ווילסט גיין לערנען תורה, גיי געזונטערהייט – האט מיר מיין טאטע געזאגט – אבער, 
נאר איין בקשה האב איך צו דיר, דו האסט דאך אנגעהויבן פאר די מלחמה צו לערנען 
דאקטאריי, דו האסט נאך א האלבע יאהר צו ענדיגן, גיי ענדיג צו לערנען דו וועסט האבן 

א פאך אין די האנט און שפעטער לערן תורה וויפיל דו ווילסט. 

ליידער – דערציילט דער שכן – האב איך מיך געלאזט איינרעדן, און איך בין געגאנגען אין 
קאלעדז ענדיגן די לערנען, פון טאג צו טאג איז מיין ברען שוואכער געווארן און נאך אפאר 

חדשים בין איך שוין געווען אינגאנצן פארלאשן.



שאלה: איך בין זייער נישט צופרידן פון מיין מצב אין ישיבה, אויך אינדערהיים שטערט מיר 
זייער אסאך זאכן, איך פארשטיי אז נישט אלעס קען גיין אזוי ווי איך וויל, אבער ווי אזוי קען 
איך זיין צופרידן ווען ס'גייט נישט אזוי ווי איך וויל?

תשובה חלק ב':
לעצטע וואך זענען מיר געקומען צו די מסקנא אז די צופרידנהייט האט נישט 
צו טוהן מיט וואס דער מענטש האט אדער מיט וואס ס'פעלט אים, נאר דאס 

האט צו טוהן מיט דעם בליק פון דעם מענטש אויף דאס וואס ער האט. 

יעצט וועלן מיר זעהן ווי אזוי ווערט דער בליק פון דעם מענטש.

די מחשבה פון דעם מענטש האט זייער א גרויסע כח אויף דעם מענטש, דער 
בעל שם הקדוש פלעגט זאגן "ווי די מחשבה פון דעם מענטש איז דארט איז 
דער מענטש", ווען א מענטש איז פארטראכט אין א זאך איז ער ממש אין 

דעם זאך און ער קען ממש שפירן אזוי ווי ער איז דארט.

די מחשבה האט צוויי וועגן ווי אזוי זי דרייט זיך: 

א. די פאזעטיווע וועג. א מענטש וואס דרייט זיך מיט א גוטע מחשבה, איז 
אויף געלעבט און שפירט אין זיך א ברייטקייט, דער מענטש שפירט זיך גוט 
מיט זיך, און אויך ווען ס'געשעהט לעבן אים עפעס נישט אזוי גוט ווערט עס 

אוועק געווישט און ס'כאפט נישט צו פיהל פלאץ.

ב. די נעגעטיווע וועג. א מענטש וואס דרייט זיך מיט פאר'דאגה'טע מחשבות 
מיט א צובראכנקייט אין זיך, שפירט זיך אינעווייניג זייער שלעכט, און יעדע 
קליינע זאך וואס וועט נישט קלאפן אזוי ווי ער וויל וועט ווערן אנגעבלאזן 

צעהן מאל מעהר פון וואס דאס איז.

יעדער  מענטש,  דער  למעשה  איז  דאס  טראכטן  צו  אזוי  ווי  וועגן  צוויי  די 
מענטש האט איינע פון די צוויי וועגן אין יעדע מינוט פון זיין לעבן, און לויט 

דעם שפירט ער וואס ער שפירט ווען ס'געשעהט עפעס ביי אים. 

די  נישט  זענען  די שלעכטע,  סיי  און  גוטע  די  סיי  ביידע מחשבות  למעשה, 
אמת'דיגע מציאות וואס ס'איז געשעהן, דאס איז נאר די טייטש ווי אזוי דער 

מענטש זעהט וואס איז געשעהן.

לאמיר זיך פארשטעלן צוויי חברים גייען ארויס אויף א שפאציר אין א שיינע 
טאג, איינער נעמט מיט זיך טינקעלע גלעזער כדי זיך צו היטן פון די זון. דער 

צווייטער נעמט אויך גלעזער אבער נישט טונקעלע נאר געלע ברילען.

רופט  ערשטער  דער  און  פלאץ,  שיינע  א  אין  צוזאמען  שפאצירן  גייען  זיי 
זיך אן, אפשר איז דאס נישט געווען א גוטע געדאנק היינט ארויס צו גיין א 
שפאציר, אזא שווארצע און א טונקעלע טאג, אלעס איז אזוי פארשווארצט, 

ס'איז נישט געשמאק צו שפאצירן אין אזא טאג.

אזא  טאג?!  שווארצע  א  הייסט  דאס  רעדסטו,  וואס  חבר,  זיין  אים  זאגט 
שיינע טאג אלעס איז אזוי לעכטיג און גלאנצעדיג, ווי קענסטו נאך טרעפן א 
שענערע טאג פון היינט? אויב דאס הייסט ביי דיר טונקעל איז וואס הייסט 

לעכטיג?

ווער פון זיי איז גערעכט? ביידע נישט! פארוואס? ווייל זיי האבן נישט געזעהן 
די ריכטיגע מציאות, זיי האבן געזעהן די מציאות דורך זייערע גלעזער אין 

נישט די אמת'דיגע אופן וואס דאס איז.

וואס ער האט, לויט די  וועלט לויט די עיני הדעת  יעדער מענטש זעהט די 
מחשבה וואס פירט אים יעצט, ווען א מענטש דרייט זיך מיט די נעגעטיווע 
די  אויף  אים  ארום  פאסירט  וואס  זאך  יעדע  טייטשן  ער  וועט  מחשבות, 
שלעכטע וועג, און ווען א מענטש וועט טראכטן אויף די גוטע וועג וועט די 
אלע זאכן וואס ער זעהט אוטאמאטיש ווערן געטייטשט אויף די גוטע וועג 

וממילא וועט ער זיין צופרידן און פריילעך.

א יונגערמאן מיט צעהן קינדער האט געוואוינט אין א דירה פון צוויי צימערן, 

ער האט דאס נישט געקענט מער אויסהאלטן, האט ער געשריבן א קוויטל 
צו זיין רבי, אז ס'איז איהם זייער ענג אין שטוב, און ער קען דאס מער נישט 
אויסהאלטן און ער ווייסט נישט וואס צו טוהן ער שפירט זיך ממש און גהינום 
אויף עפעס  ער  גייט טרעט  ער  ווי  אינדערהיים,  פיס  א  לייגן  צו  ווי  נישטא 
אדער אויף איינעם. נישטא קיין בענקל ווי זיך אראפ צו זעצן אויף איין מינוט. 
ער ווערט שוין פשוט משוגע פון דעם מצב און ער קען נישט מער אזוי לעבן.

האט איהם דער רבי צוריק געשריבן: 

מיין טייערער יונגערמאן, פון דעם בריוו האב איך פארשטאנען אז דו האסט 
געטראפן ב"ה א גיטע שידוך אן א פיינע און א געזונטע פרוי, וויל איך דיר 
אויך  איך  האב  בריוו  דעם  פון  טוב,  מזל  הערצליכע  א  דעם  אויף  ווינטשן 
פארשטאנען אז א יאהר נאך די חתונה האסטו באקומען א קינד, א געזונטע 
קינד, וויל איך דיר ווינטשן אויף דעם א מזל טוב זאלסט האבן פון אים אסאך 

יידיש נחת. 

נאך האב איך פארשטאנען פון דיין בריוו אז די האסט ב"ה געהאט באקומען 
א שיינע נדן פון די עלטערן און געקענט מיט דעם קויפען א אייגענע דירה, 
וואונטש דיר זאלסט האבן  זייער געפרייט פאר דיר און איך  איך האב מיך 
אסאך שיינע און זיסע יאהרן מיט אסאך שמחות אין די דירה, פון די בריוו 
ווייטער פארשטיי איך אז ב"ה די האסט טאקע געמאכט אסאך שמחות אין 
די דירה, דו האסט געהאט א קינד און א צווייטע קינד און א דריטע קינד 
און א..... איך פריי מיך זייער פאר דיר אז דו האסט זוכה געווען ב"ה צו אזוי 

פיל שמחות, זאלסט ווייטער האבן שמחה און נחת פון אלע דיינע קינדער. 

דו  און  קליין  צו  יעצט  שוין  איז  דירה  די  אז  פארשטאנען  איך  האב  נאך 
דארפסט א גרעסערע, נו, דער זעלבער אייבישטער וואס האט דיר ביז יעצט 

געהאלפן וועט דיר זיכער ווייטער העלפן צו האבן א גרעסערע דירה.

האט דער רבי עפעס פאלש געשריבן? ניין! נאר וואס, ער האט אים אוועק 
געריקט דעם פאקוס פון וואס איך האב נישט צו וואס איך האב יא, אריבער 

געפיהרט די מחשבה פון די נעגעטיווע זייט צו די פאזעטיווע זייט.

דער  איז  פאזעטיוו,  איינגעשטעלט  איז  מענטש  דעם  פון  מחשבה  די  ווען 
מענטש אויף געלעבט, ער איז פיל מיט חיות און יעדע זאך וואס ער טוהט 
ווערט אויך געטוהן מיט א לעבעדיגקייט וממילא גייט אים אלעס בעסער, די 
זאכן וואס ער טוהט איז מער מצליח, וממילא איז ער מעהר צופרידן פון זיך, 

א. א. וו. ציהט זיך א קייט פון הצלחה.

אבער, ווען דער מענטש דרייט זיך מיט שלעכטע מחשבות אויף זיין שלעכטן 
לעבעדיגקייט,  גאנצע  די  אים  אין  אויס  לעשט  מחשבה  די  לעבן,  אין  גורל 
אויך די זאכן וואס ער מאכט שוין יא, מאכט ער אויף א פארלאשענע וועג, 
אויף יוצא צו זיין, וואס קומט ארויס פון דעם? פונקט אזוי ווי ער האט דאס 
און  קיין הצלחה  נישט  ער  זעהט  וממילא  זאך,  א פארשלאפענע  געמאכט, 
נאך מעהר  זיין  צו  ווייטער  אים  ברענגט  דאס  געטוהן,  ער האט  וואס  דאס 
נישט צופרידן פון זיך, ער האט דאך יעצט א ראיה אז ער איז גערעכט און ער 

טויג נישט א. א. וו. און אזוי ציהט זיך ווייטער די קייט פון כשלונות.

זיי  געפעלט  גארנישט  זיי  ס'האט  עדן  גן  אין  געלעבט  האבן  חוה  און  אדם 
געהאט,  זיי  איינציגע מצוה האבן  איין  צופרידן,  און  גליקלעך  געווען  זענען 
נישט עסן פון עץ הדעת, און ס'האט זיי גארנישט געפעלט, ס'איז געווען אויך 

אזוי גענוג וואס צו עסן.

וואס האט דא דער נחש געמאכט? 

ער קומט צו חוה און פרעגט איר, ס'איז ריכטיג אז דו מעגסט נישט עסן פון 
דעם בוים?

יא, ריכטיג – ענטפערט חוה.



פארוואס? – פרעגט דער נחש.

ווייל אויב אונז וועלן עסן פון דעם וועלן אונז שטארבן – ענטפערט חוה – דער 
אייבישטער וויל אונזערע טובה, האט ער אונז געזאגט נישט צו עסן פון דעם.

לאמיר דיר געבן נאך א אנדער פשט פאר די מצוה – זאגט איר דער נחש – דער 
ווי אים,  זיין אזוי  וויל נישט אז די זאלסט  אייבישטער האט דיר פיינט און ער 
ער האט  ווי  אזוי  וועלט  שיינע  אזא  בויען  זאלסט קענען  די  אז  נישט  וויל  ער 

געבויעט, וועגן דעם האט ער דיר געזאגט נישט עסן.

וואס האט דא דער נחש געטוהן? ער האט געטוישט איהר בליק פון "מ'מיינט 
נעגאטיווע  א  צו  בליק  פאזעטיווע  א  פון  פיינט",  דיר  "מ'האט  צו  טובה"  דיין 

בליק. 

וואס איז ארויס פון דעם?

אדם און חוה האבן געגסן פון דעם עץ הדעת און אראפ געברענגט טויט אויף 
די וועלט, און פון דעמאלס ביז היינט האט יעדער מענטש די זעלבע מלחמה 

אין זיך די גאנצע לעבן. 

פאסירן  וואס  זאכן  האט  מענטש  יעדער  וועלט,  דער  אויף  זאכן  פאסירן  עס 
דו  בליק,  דיין  אין  זיך  ווענט  דאס  שלעכט?  אדער  גוט  דאס  איז  אים.  ארום 
וממילא  דיין שלעכט  מ'מיינט  און  פיינט  דיר  מ'האט  אז  טייטשן  דאס  קענסט 
וממילא  וועלט,  גאנצע  די  אויף  פארביטערט  און  צופרידן  נישט  זיין  וועסטו 
וועסטו זיך פירן ווי א פארביטערטער מענטש, און דאס וועט ברענגען נאך און 

נאך פארביטערקייטן וכו' וכו'.

דיין  נישט  ס'מיינט  געפערלעך,  אזוי  נישט  ס'איז  אז  טייטשן  קענסט  דו  און 
זאכן אין דעם  גוטע  נישט אפ טוהן, ס'איז דא אויך  וויל דיר  שלעכט, קיינער 
וואס איז געשעהן, און דו זיכסט צו טייטשן די זאך וואס איז געשעהן אויף א 
גוטע וועג אפילו ס'איז נישט מסתבר, וואס געשעהט דעמאלס? דו שפירסט זיך 
גוט מיט דיר, וממילא איז דיינע אויף פיהרן אויף דעם וואס ס'איז געשעהן מיט 
א שיקול הדעת מיט חכמה מיט רוהיגקייט, וממילא קומט עס בעסער ארויס 

א. א.א וו. 

ווי אזוי מאכט מען דאס למעשה? נעקסטע וואך אי"ה.

די גרויסע חשק וואס איך האב געהאט האט זיך אינגאנצן אפ געקילט, מיין קאפ איז 
געווארן אינגאנצן פארשטאפט, אין נאך א האלבע יאהר ווען איך בין אריין אין ישיבה 

לערנען האב איך נישט געקענט מיט האלטן ס'איז געווען צו שווער פאר מיר.

זאלסו וויסן – האט דער שכן אויסגעפיהרט מיט טרערן – איך האב געהאט א געלעגנהייט, 
זיך אליין באוויזן צו מיר, ער האט מיר געעפנט דעם קאפ צו  דער אייביטשער האט 
לערנען און צוריק צו קומען צו אים, אבער ס'איז געבליבן אין קאפ, איך האב דאס נישט 

אויסגעפיהרט למעשה, און איך האב אלעס פארלוירען.

ווען איך וואלט אויסגעניצט די געלגענהייט וואלט איך היינט געקענט זיין א ערליכער יוד 
און אליין וויסן וואס הייסט שבת, אבער וויבאלד איך האב מיך פארשלעפט בין איך היינט 
א ערוואקסענע מענטש א טאטע פאר קינדער, און א יונגער בחור ווי דיר דארף מיר אויס 

לערנען וואס הייסט שבת – האט ער צו געענדיגט מיט טרערן.

ווען א יוד האט א התעוררות, ווען א יוד באקומט די געלעגנהייט מוז ער דאס אויס ניצן 
הלכה למעשה, און דאס אריין לייגן אין תורה און מצוות, אויב ס'וועט בלייבן נאר אין 

מחשבה און נאר אין קאפ וועט עס זייער שנעל פארלוירען גיין.  

*

די תרי"ג מצוות וואס מיר האבן באקומען ביי קבלת התורה זענען מצוות מעשיות – מצוות 
וואס מ'טוהט, די תורה האט אונז געגעבן אן ווייזונגען וואס צו טוהן און ווי אזוי צו טוהן, 
שפעטער קומט אויף דעם פארשידענע הסברים פארוואס מיר טוהן די מצוות וואס איז 
פשט פון יעדע מצוה און וואס זענען די רמזים און די סודות וואס ליגן אין יעדע מצוה, אבער 
די ערשטע זאך וואס מיר האבן באקומען איז די מעשה המצוה וואס צו טוהן און וואס נישט 

צו טוהן.

א מענטש קען פארשטיין זייער אסאך געהויבענע זאכן, א מענטש קען אנקומען צו זייער 
גרויסע הבנות און טיפקייטן און פארשידענע הנהגות ווי אזוי ס'פאסט זיך צו פירן און ווי אזוי 
נישט, אבער כל זמן דאס בלייבט ביים שכל און מ'טוהט גאר נישט מיט דעם הלכה למעשה, 

ווערט דאס פארלוירען און דער מענטש בלייבט מיט גארנישט. 

ביי קריעת ים סוף איז כלל ישראל אנגעקומען צו די העכסטע מדרגה פון נאנטקייט צום 
אייבישטער, זיי האבן געקענט ווייזן מיט'ן פינגער און זאגן "זה א-לי ואנווהו", זיי האבן געזעהן 
מראות אלוקים וואס אפילו נביאים האבן נישט געזעהן אלעס איז געווען קלאר פאר זיי, 

ס'איז קיינמאל נישט געווען א נענטערע מצב צווישן יודען צום אייבישטער.

זייער א קארצע צייט שפעטער איז פארגעקומען די גרויסע מלחמה מיט עמלק, ווי אזוי האט 
זיך אנגעהויבן די מלחמה? רש"י אין פרשת בשלח דערציילט אונז ווי אזוי, כלל ישראל האט 
געפרעגט "היש ה' בקרבנו אם אין" – איז דער אייבישטער מיט אונז אדער נישט? האט דער 
אייבשטער געזאגט איך האב אייך ערשט יעצט ארויס גענומען פון מצרים און באגלייט אייך 
מיט וואלקענעס אייך צו היטן און מיט מן און שליו אייך צו שפייזן און איהר פרעגט אויב 
איך בין דא? אויב אזוי? וועל איך אייך שיקן עמלק ער וועט מלחמה האלטן מיט אייך און 

דעמאלס וועט איהר זעהן אויב איך בין דא אדער נישט.

זאגט אונז רש"י יתרו האט זיכער געהערט די מעשה פון יציאת מצרים אזוי ווי די גאנצע וועלט 
האט געהערט, ס'איז געווען באוואוסט אין די גאנצע וועלט, יתרו האט קלאר אנערקענט און 

פארשטאנען די גרויסקייט פון דער אייבישטער, דורך די גרויסע ניסים פון יציאת מצרים. 

אבער "מה שמועה שמע ובא" וואס האט ער געהערט וואס האט געמאכט קומען? זאגט 
רש"י קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, ער האט געהערט די גרויסע גילויים וואס כלל ישראל 
האט געהאט ביי קריעת ים סוף, און ווי אזוי זייער קארץ נאכדעם האבן זיי געפרעגט "היש 
ה' בקרבנו" און געברענגט אויף זיך עמלק, האט ער פארשטאנען פון דעם אז ס'איז נישט 
גענוג צו זעהן גרויסע, זאכן ס'איז אויך נישט גענוג צו פארשטיין מיט'ן שכל אז ס'איז דא א 
באשעפער, אויב ס'בלייבט דארט קען מען זייער שנעל אראפ פאלן צוריק, וויסן איז נישט 

גענוג מ'דארף טוהן למעשה, וועגן דעם איז יתרו אויף געשטאנען און געקומען.

ווען ער האט דאס פארשטאנען און זיך מגייר געווען האט מען אים צו געלייגט א "ואו" צו זיין 
נאמען, דווקא א "ואו" וואס דאס מיינט דעם "ואו החיבור" דער ואו טוהט באהעפטן צווישן 
זאכן, פונקט אזוי ווי יתרו האט מחבר געווען - באהאפטן די מחשבה מיט די מעשה, און 

ארויס גענומען די ריכטיגע מסקנא און זיך געקומען מגייר זיין.

ווען משה רבינו קומט אראפ פון בארג סיני און וויל געבן די תורה פאר כלל ישראל, הייבט 
משה רבינו אן מיט א הקדמה זיי מסביר צו זיין צו וואס דארף מען א תורה מיט מצוות 
מעשיות מיט פשוטע מצוות פון לא תגנוב מיט לא תרצח וואס זיי גייען באקומען, זאגט 
זיי משה רבינו "אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים" איהר האט דאך אלע געזעהן די 
גרויסע ניסים פון יציאת מצרים און פונדעסוועגן האט איהר געהאט די שאלה פון "היש 
ה' בקרבנו" איהר זעהט דאך ווי אזוי א מענטש קען פאלן אויב ס'בלייבט נאר אין וויסן 
און ס'ווערט נישט למעשה, ממילא פארשטייט איהר פארוואס מ'דארף האבן א תורה פון 

מצוות וואס מ'טוהט למעשה. 

און דאס איז אויך די סיבה אז די פרשה פון קבלת התורה הייבט זיך אן מיט יתרו, ווייל דאס 
איז א וויכטיגע הקדמה צו קבלת התורה, די גאנצע מעשה ווי אזוי יתרו הייבט זיך אויף און 
קומט אריין אין מדבר, נאך וואס ער האט אויך פארשטאנען אז פארשטיין און גלייבן איז 
נאך נישט גענוג, מ'דארף טוהן למעשה און נאר אויב מ'טוהט וואס מ'דארף ווערט מען אויס 

געארבעט און מ'קען זיין א ערליכער יוד אזוי ווי די תורה הייסט.

אויף דעם מהלך ווערט געטייטשט פון צדיקים דער פסוק אין שיר השירים "אם תעירו 
ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ", "אם תעירו ואם תעוררו" – אויב א מענטש האט 
א התעוררות און זיין הארץ עפענט זיך צום אייבישטער, "עד שתחפץ" – זאל ער מאכן 
פון דעם א חפץ ער זאל דאס אנטוהן אין פעולות דאס זאל האבן א קיום און דאס זאל זיך 

קענען ווייטער שטארקן אין אים.

המשך מעמוד ב'

 

לעילוי נשמת 
האשה החשובה ברכה 
מלכה בת ר' חיים ע"ה

חמשה עשר בשבט תשנ"ג
 ת. נ. צ. ב. ה.
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גערודעדט,  וועלט  גאנצע  די  האט  תרע"ד  יאר  אין 
די  קריג.  וועלט'ס  ערשטע  די  פון  אויסברוך  מיטן 
א  דורך  פרינץ  קרוין  עסטרייכישער  פונעם  מארד 
ברענענדיגע  די  געווען  איז  סערביע  פון  מערדער 
שוועבל וואס האט אונטערגעצינדן די אנגעפילטע 
שוין  הט  וואס  שנאה  פון  פאלווער  מיט  פאס 
אימפעריע'ס.  אייראפא'ישע  די  צווישן  געהערשט 
אייראפא האט זיך געבאדן אין בלוט און פייער, און 
א  אין  וועלט  גאנצע  די  נאכגעשלעפט  האט  דאס 

ריזיגע שלאכט פול מיט קרבנות.
אין  אריין  זענען  וואס  מיליטער  דייטשע  די 
איז  וואס  רוסלאנד  אז  צוגעברענגט  האט  פולין 
געשטאנען אין די זייט האט זיך יעצט צוגעשטעלט 
צווישן  געווען  איז  פולין  ווייל  און  שלאכטן,  די  צו 
געווען  איינוואוינער  אירע  זענען  לענדער,  צוויי  די 
די ערשטע וואס האבן באצאלט דעם שווערן פרייז 

פון די מלחמה.
די  געווען  איז  דארט  וואו  מיר,  שטעטעלע  די 
די  אינמיטן  געווען  איז  ישיבה',  'מיר'ער  באקאנטע 
צווישן  שלאכטן  די  פון  פראנט  די  אין  גרוב,  לייבן 
שטאט  די  ווען  ביז  און  דייטשלאנד,  און  רוסלאנד 
איז אינגאנצן איינגענומען געווארן דורך די דייטשע 
פון שרעקליכע  שטאט געליטן  די  האט  מיליטער, 
איז  שלאכטן  די  פון  לויף  אין  ווען  באמבאדירוגען, 
איז  און  געווארן  פארברענט  הישיבה  היכל  דער 

אינגאנצן חרוב געווארן.
א וואונדערליכער נס וואס האט פאסירט אינמיטן 
די שרעקליכע שלאכטן, האט דערציילט א תלמיד 

פון די ישיבה פון יענע יארן רבי הערץ באס הי"ד:
האט  וואס  מלחמה  איבערראשנדע  די  צוליב 
רוסישע  די  זיך  האט  אנגעהויבן,  פלוצלינג  זיך 
זיי  ענגשאפט,  גרויסע  א  אין  געפינען  מיליטער 
די  און  סאלדאטן,  ווייניג  זייער  פארמאגט  האבן 
מיליטער  די  כדי  געטוהן  אלעס  האבן  גענעראלן 
איז  דעם  צוליב  ווערן.  פארגרעסערט  זאל 
ארויסגעקומען א קעניגליכן באפעל פונעם רוסישן 
די  פארגרעסערן  צו  כדי  טוהן  אלעס  מ'זאל  צאר, 
אין  איינרוקן  מ'זאל  און  סאלדאטן,  די  פון  צאל 
אלע  די  איבערהויפט  מיליאנען,  נאך  מיליטער  די 
זיך  האבן  וואס  יונגטליכע  טויזנטער  צעהנדליגע 
ארויסגעדרייט פון צו דינען אין די מיליטער דינסט.
א  אויף  געווארן  געלייגט  ארויף  איז  באפעל  די 
האבן  וואס  סאלדאטן  גרופע  אויסדערוועלטע 
קיין  אן  געטריישאפט,  מיט  ארבעט  זייער  געטוהן 
וועלן  מיר  אויב  גענוג  איז  עס  רחמנות.  טראפ 
אנצייכענען אז די ציפערן פון די רוסישע סאלדאטן 
חדשים  פינף  ארום  פון  לויף  אין  געוואקסן  זענען 
ארום  וואס  סאלדאטן,  מיליאן  פיר  ארום  נאך  מיט 
אין  געווארן  גע'הרג'עט  זענען  זיי  פון  מיליאן  צוויי 

די שלאכטן.
ראש השנה אין יאר תרע"ה. די אומאויפהערליכער 
די  אויפגעציטערט  האט  קאנאנען  די  פון  גרודער 
אויפן  פחד  און  שרעק  די  פארמערט  און  הערצער 
די  פון  געביידע  די  וואס  דעם  צוליב  הדין.  יום 
די  פון  לויף  אין  געווארן  פארברענגט  איז  ישיבה 
צו  געטראכט  בחורים  די  האבן  באמבאדירונגען, 
דאווענען אין די גרויסן שוהל אין שטאט, וואס איז 
געווען אין די צענטער פון די שטאט, ווען פלוצלינג 
איז אנגעקומען די נייעס צווישן די מתפללים אז די 
בקרוב  זיך  גרייט  גרופע  מיליטערישע  ספעציעלע 
צו באפאלן די שטעטל כדי צו טרעפן צווישן אירע 
איינוואוינער די וואס דרייען זיך ארויס פון צו דינען 
אין די מיליטער מיט א ציל זיי צו איינרוקן אין די 

מיליטער דינסט און זיי שיקן אויפן פראנט.
תלמידי  אלע  אז  אנצייכענען  צו  איבעריג  איז  עס 
אונטער  אריינגערעכנט  געווען  זענען  ישיבה 
געווען  זיי  זענען  יעצט  ביז  ווייל  נאמען,  דעם 
אן  אויך  און  בירגער,  פולישער  אלץ  אויפגעשריבן 
דעם, קיינער פון זיי האט קיינמאל פון פריער נישט 
צו  ווילן  אייגענע  די  פון  שטעלן  צו  זיך  גע'חלום'ט 

דינען אין דעם רוסישן מיליטער.

האבן  אלע  געפערליך.  געווען  איז  שרעק  די 
די  אין  דינען  גזירה;  די  פון  באדייט  די  געוואוסט 
איז  יארן  געווענליכע  די  אין  מיליטער  רוסישע 
איידעלן  אויפן  פארגעניגן  גרויסע  א  געווען  נישט 
גע'שחט'ן  זענען  נשמות  אידישע  אסאך  שפראך, 
געווארן אויף דעם 'מזבח' פון די צאר'ס מיליטער, 
די  געהערשט  האט  וואס  יארן  די  פון  אנגעהויבן 
יארן.  יענע  צו  ביז  און  קאנטאניסטן  די  פון  גזירה 
אסאך  געווען  שרעק  און  ציטער  די  איז  יעצט  און 
די  צו  איז  מלחמה,  א  פון  צייט  די  אין  גרעסער, 
טויט  עכטע  א  צוגעקומען  געפאר  רוחניות'דיגע 
געפאר. אלע האבן געוואוסט אז דינען אין מיליטער 
מיט  אנגערופן  ווערט  צייטן  הייסע  אזעלעכע  אין 
קיינער  און  אורטייל',  'טויט  א  ווערטער  אנדערע 

האט נישט געוואלט צוקומען צו דעם.
אין די געציילטע מינוטן וואס זיי האבן געהאט פאר 
זיך האבן די ראשי הישיבה געדארפט באשליסן; צי 
די  אין  איבערבלייבן  זאלן  אלע  אז  בעסער  איז  עס 
גרויסע שוהל און דאווענען צוזאמען, כאטש וואס 
זיכער  וועט  יונגטליכע  פון  ציבור  גרויסער  אזא 
סאלדאטן.  די  פון  אויפמערקזאמקייט  די  ציעהן 
ישיבה  די  צושפרייטן  מ'זאל  ענדערשט  איז  אדער 
בחורים אין די אנדערע שוהלן, און אז זיי וועלן זיך 
געפינען צווישן די עלטערע מענטשן וועלן זיי זיך 
גרינגער קענען באהאלטן און פארמיידן פון ציעהן 

איבעריגע אויפמערקזאמקייט.
די פראגע איז געברענגט געווארן צו דעם באקאנטן 
די  אז  באשלאסן  האט  ער  און  ירוחם,  רבי  משגיח 
פלאץ,  אויפן  איבערבלייבן  דארפן  בחורים  ישיבה 
צו  זעהן  מען  זאל   – באהאלטן  זיך  אנשטאט  און 
אין  ביטחון  זייער  און  דאווענען  דאס  זיין  מחזק 

השי"ת וואס וועט זיי ראטעווען פון די צרה.
א  מיט  באשלוס  די  אנגענומען  האבן  בחורים  די 
די  און  דאווענען  די  פון  קולות  די  הארץ.  גאנצע 
יענע  אין  ארויסגעקומען  זענען  וואס  געשרייען 
צייכן  א  איבערגעלאזט  האבן  שוהל  די  פון  צייט 
אויף אייביג אין די הערצער פון די תלמידי הישיבה. 
דאווענען  זייער  איז  יעצט  אז  געפילט  האבן  אלע 
געווען אנדערשט פון אייביג; די ווערטער: "מי יחיה 
פלוצלינג  האבן  בחיה"  ומי  בחרב  מי  ימות...  ומי 

באקומען א אנדערע באדייט.
זיך  האבן  דאווענען  פון  קולות  די  מער  ווי 
געווארן  פארגעסן  מער  צרה  די  איז  געשטארקט, 
פון די הערצער. נאך וואס זיי האבן געדאוונט פון 
טיפן הארץ אז דער אויבישטער זאל צורייסן דעם 
די  האבן  קאפ,  זייער  העכער  פון  דין  גזר  שלעכטן 
ציל  די  אין  מח  זייער  קאנצענטרירט  הישיבה  בני 
פון דעם טאג – ממליך זיין דעם אויבערשטן אויף 

דער גאנצער וועלט.
דאס  געענדיגט  זיך  האט  שפעטער  שעה  עטליכע 
ישיבה  די  וואס  געפילן  געהויבענע  מיט  דאווענען 
נישט  קיינמאל  פריער  פון  אזאנס  האבן  בחורים 
הישיבה  ראשי  די  האבן  דעמאלטס  נאר  געהאט. 
די  אין  פאסירט  האט  עס  וואס  נאכגעפרעגט  זיך 
דעם  ווערן  געוואר  געוואלט  און  שעה'ן,  לעצטע 

גרויסן נס וואס איז געשעהן מיט זיי.
עס זעהט אויס אז אין לויף וואס די סאלדאטן האבן 
זיך אויפגעהאלטן אין די שטעטל זענען זיי געווען 
אריבער  זענען  זיי  שטאט,  פון  שוהלן  אלע  אין 
זיי  און  אנדערן,  נאכן  איינער  מתפללים  די  צווישן 
צו  פעהיג  געווען  זענען  וואס  אלע  גענומען  האבן 
גרויסן  דעם  צו  און  דינסט.  מיליטער  די  אין  דינען 
נאר   – געווארן  בלינד  וואלטן  זיי  ווי   – וואונדער 
אלע  וואו  שוהל  גרויסע  די  פון  שוועל  די  איבער 
זיי  האבן  געדאוונט  דארט  האבן  בחורים  ישיבה 

נישט אריבער געטרויטן.
'אריה בגבורתו' [תולדות רבי מרדכי מאנן] עמ' 34

'מי יחיה' – אין שוהל בקשות הרחמן (ב)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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'מ
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 'תהא השעה הזאת שעת רחמים'
'הטוב  ברכה  די  נאך  בקשות  די  ביי 
אנגערופן  השי"ת  ווערט  והמטיב' 
אזוי  און  'הרחמן',  מויל:  אונזער  אין 
ווי עס איז ערקלערט געווארן אין די 
אריינפיר אז אין די צייט וואס מ'איז 
מקיים די מצוה פון ברכת המזון איז 
מ'קען  רחמים.  בעהטן  פון  צייט  א 
די  דעם  צו  צושטעלן  און  צולייגן 
אויבישטער  דער  א):  כ  (ברכות  גמרא 
זאגט פאר די מלאכי השרת: "וכי לא 
אשא פנים לישראל? שכתבתי להם 
ושבעת  'ואכלת  י):  ח  (דברים  בתורה 
וברכת את ה' אלקיך' והם מדקדקים 
אויב  אפילו  בענטשן  [צו  עצמם  על 
זעט,  די  צו  געגעסן  נישט  האבן  זיי 
פון  כביצה".  ועד  כזית  עד  נאר:] 
ברכת  פון  צייט  די  אז  מיר  זעהן  דא 
וואו  רחמים  פון  צייט  א  איז  המזון 
אויבישטער  דער  טוהט  דעמאלטס 
אזוי  אויב  אידן,  די  פאר  נאכגעבן 
צייט  די  אין  זאלן  מיר  פאסיג  איז 

דאווענען מיט דעם לשון: 'הרחמן'.
אן  זיך  הייבן  'הרחמן'  בקשות  די 
השי"ת'ס  אויף  בקשות  דריי  מיט 
"הוא  ימלוך",  "הוא  קעניגרייך: 
ויתפאר",  ישתבח...  "הוא  יתברך", 
און נאר נאכדעם אויף די פריוואטע 
בקשות: "הוא יפרנסנו", "הוא ישבור 
איז  דאס  און  וכו'.  הגלויות"  עול 
לב  (ברכות  גמרא  די  אויף  געבויעט 
של  שבחו  אדם  יסדר  "לעולם  א): 
הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל"; 
מיט  אן  מיר  הייבן  דעם  וועגן  און 
מלכות  די  נוגע  זענען  וואס  בקשות 
פון השי"ת, און נאכדעם די בקשות 

וואס מיר דארפן ('אוצר התפילות').

'ומלכותו ברצון קבלו עליהם'
דער 'משך חכמה' (דברים ח י) זאגט אז 
דאס בענטשן איז נישט נאר כדי מיר 
נאר  עסן,  אונזער  אויף  לויבן  זאלן 
דעם  פארגעסן  נישט  זאלן  מיר  כדי 
ווי  אזוי  עסן,  מיר  ווען  אויבערשטן 
תאכל  "פן  יד):  יב;  ח  (שם  שטייט  עס 
ה'  את  ושכחת  לבבך  ורם  ושבעת... 
צוליב  אז  זאגן  מ'קען  און  אלוקיך". 
'הרחמן'ס'  די  אן  זיך  הייבן  דעם 
ארויס  ברענגט  וואס  בקשה  א  מיט 
אונטער  זיין  צו  ווילן  אונזער 
הוא  "הרחמן  קעניגרייך:  השי"ת'ס 
ימלוך עלינו לעולם ועד" ('תפארת צבי' 

[תורת משה] ב"מ, פירוש בהמ"ז).

יעדן  אויך  מיר  זאגן  בקשה  די 
נאכן  ביינאכט,  און  צופריה  טאג, 
יציאת  פון  ענין  די  דערמאנען 
והמליכו  "הודו  זאגן:  און  מצרים, 
ואמרו" [ביי שחרית, און ביי מעריב: 
"ומלכותו ברצון קבלו עליהם"] פירן 
מיר אויס די בקשה וואס אויף דעם 
"ה'  צייט:  אזויפיל  שוין  מיר  ווארטן 

ימלוך לעולם ועד".
מיר  ווען  אז  מיר  לערנען  דעם  פון 
די  פון  געווארן  באפרייט  זענען 
געווען  נישט  איז  מצרים,  שעבוד 
אזוי  חורין',  'בני  זיין  צו  ציל  אונזער 
זיי  נאך  וואס  פעלקער  אנדערע  ווי 
זענען באפרייט געווארן פון אנדערע 
געבליבן  זיי  זענען  קעניגרייכן, 
יצר  זייער  צו  געטעניגט  אונטער 
טאג  יעדן  פארקערט,  נאר  הרע. 

בעהטן מיר ער זאל אונז ארייננעמען 
"הרחמן   – קעניגרייך  זיין  אונטער 
 – ועד"  לעולם  עלינו  ימלוך  הוא 
ווייל דאס איז די ריכטיגע פרייהייט 
ח"ב  השלוח'  'מי  וראה  והתפארת',  ('התהלה 

ריש מס' ר"ה).

זיך שטאלצירן נאכן עסן
נאכן  אויב  פארשטיין:  מ'דארף 
געבעהטן  מיר  וואלטן  לערנען 
זיך  זאל  אויבישטער  דער  אז 
עס  וואלט  אונז,  מיט  שטאלצירן 
ווי  אבער  פארשטענדליך,  געווען 
"ויתפאר  בעהטן  צו  אריין  קומט 
בנו ... ויתהדר בנו ..." דווקא נאך א 
גשמיות'דיגע זאך אזוי ווי עסן? נאר 
האבן  א)  נא  (ברכות  חכמים  די  ווייל 
צוגעשטעלט דעם טיש צו א מזבח, 
עס  ווי  עסט  וואס  מענטש  א  ווייל 
עס  איז  שמים,  לשם  זיין,  צו  דארף 
גערעכנט ווי ער שחט זיין שלעכטע 
דעם  דורך  גלוסטעניש.  און  ווילן 
אויבישטער  דער  זיך  שטאלצירט 
גשמיות'דיגע  די  אויך  אז  אונז,  מיט 
השי"ת  פאר  הייליגן  מיר  טוהן  חלק 
(הגה"צ רח"ע ברזל, 'אוצרות הברכה' עמ' קכז).

עס זענען דא וואס זאגן בדרך צחות 
בנו",  "ויתהדר  ווארט  די  אין  רמז  א 
לויט וואס מיר טרעפן אין די גמרא 
זיך  פירן  מהדרין  די  אז  ב)  כא  (שבת 
צולייגן א ליכט יעדע נאכט, און דאס 
בעהטן מיר דא, אז דער אויבישטער 
זאל זיך פירן מיט אונז א גאנץ לעבן 
מיט די מדה פון 'מוסיף והולך'... ('בני 

בינה' הדלקת נ"ח עמ' כה).

א תפילה 
אויף די שפעטערדיגע דורות

קאפ  צולייגן  און  באטאנען  מ'דארף 
'הרחמן'  פון  בקשות  די  אין  אז 
מורא'דיגע  א  זייער  באהאלטן  ליגט 
תפילה, אויף אונז און אויף אונזערע 
פון  קייט  גאלדענע  די  אז  קינדער: 
אין  איז  וואס  אמונה  הייליגע  די 
באהעפט  און  איינגעפלאנצט  אונז 
אלץ  דורות  פריערדיגע  די  צו  אונז 
קינדער פון די אידישן פאלק – דאס 
אייביגע פאלק, זאל זיך נישט חלילה 
נאר  קינדער,  אונזערע  פון  אפהאקן 
באשיינט  שטענדיג  זאל  נאמען  זיין 
אונזערע  פון  מיילער  די  אין  ווערן 
ווי  אזוי  קינדער  קינד'ס  און  קינדער 
ער ווערט באשיינט אין אונזער מויל, 
נצחים...לעד  ולנצח  דורים...  "לדור 

ולעולמי עולמים..."
א רמז אויף דעם קען מען טרעפן אין 
דעם לשון הפסוק (שמות כח לב) "שפה 
'שפה'  יקרע",  לא  סביב  לפיו  יהיה 
ישתבח"]  ["הוא  ש'בח  ר"ת  איז 
["הוא  ה'ידור  יתפאר"]  ["הוא  פ'אר 
די  זאל   – לפיו'  'יהיה  יתהדר"], 
תפילה שטענדיג זיין אין די מויל פון 
'לא יקרע' – עס זאל זיך  א מענטש, 
אפהאקן  און  אפרייסן  נישט  חלילה 
לדור  קינדער  זיינע  פון  אמונה  די 
בשם  דוד'  ('ברכת  נצחים  ולנצח  דורים 

הגש"פ 'ויגד יעקב').

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף ’ברכת המזון‘ תעתענה אמונים 

הרח שות

פפערל
אאויף ם 
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איך האב געזען דעם טויט פאר די אויגן, אבער די הייליגע קבלה האט מיר באשיצט!

לכבוד חברי מערכת נקדישך.

אן  צינדט  איר  וואס  קודש  אש  דעם  אויף  אשריכם 

"מורא מקדש".  פון  ענין  אינעם  אידישע הערצער  אין 

מען שרייבט און מען רעדט, און אפט ווייסט מען נישט 

וואס עס טוט אלץ אויף, אבער דער פאקט איז, אז עס 

ווי  און אסאך מער  ובבא,  בזה  תוצאות  גוטע  ברענגט 

מען מיינט און מען קען זיך פארשטעלן.

ביטע  שורות,  קומענדיגע  די  לייענט  איר  איידער 

דעם  פון  בילדער  די  אויף  אויבן,  בליק  א  כאפט 

אז  הטבע,  בדרך  מעגליך  עס  איז   - קאר.  צעזעצטן 

ארויסקומען  איינער  זאל  קאר-עקסידענט  אזא  פון 

לעבעדיג, אדער כאטש מיט גאנצע אברים?! - לייענט 

ר'  העובדא  בעל  דער  וואס  מעשה,  שטוינענדע  די 

געווארן  ניצול  איז  ער  אזוי  ווי  דערציילט,  אליין  ב.  ש. 

בזכות פון זהירות אין קדושת בית המדרש. לאמיר עס 

איבערגעבן דא כלשונו:

"איך האב אסאך געהערט פון דעם משפיע הרה"צ 

ר' מיכאל מאיר גרינוואלד שליט"א, וואס שוין יארן איז 

אידישע הערצער  נפש אנצואווארעמען  זיך מוסר  ער 

איבער דעם פון מורא מקדש ווי ווייט עס איז די חומר 

פארגאנגענעם  דאווענען.  בשעת'ן  רעדן  צו  האיסור 

חנוכה, ווען ס'איז א זמן מסוגל זיך מער מחזק צו זיין 

אין דעם הינזיכט, כידוע פונעם צל"ח, האב איך מקבל 

זיך נישט צו רעדן ביים דאוונען מתחלתו  געווען אויף 

ועד סופו. דאס איז געווען דעם ערשטן טאג חנוכה.

"יענעם פרייטאג ערב שבת חנוכה, אין די פארטאגס 

חבר  א  מיט  אינאיינעם  געפארן  איך  בין  שטונדן, 

מיינע, אויפ'ן וועג פון אלעד קיין בני ברק צו זיין דארט 

אן  אויף   ,"471 "כביש  אויף  פארנדיג  אזוי  שבת.  אויף 

מיר  פון  פארנט  קאר  דער  זיך  האט  "ָאווערּפעס", 

פלוצים אפגעשטעלט, און וועלענדיג איהם אויסמיידן, 

אויף  רעדל  דאס  דריי  שנעלע  א  געגעבן  איך  האב 

רעכטס. אבער דאן האב איך פארלוירן דעם קאנטראל, 

זייטיגן צוים.  און דער קאר האט אריינגעזעצט אינעם 

אין  געהויבן  עס  זיך  האט  זעץ  פונעם  קראפט  פונעם 

פאלענדיג  צוים  דעם  געפלויגן  איבער  און  לופט,  די 

צענדליגע מעטער אראפ אינעם טיפן טאל. עס האט 

פון  און  בארג,  זייטיגן  אינעם  אריינצוזעצן  באוויזן  נאך 

דארט זיך אראפגעקוילערט נאך עטליכע פוס, ביז עס 

די  מיט  אין טאל  אונטן  אן אפשטעל  צו  געקומען  איז 

רעדער אויף ארויף, טאטאל צוזעצט און צו'מזיק'ט, און 

דערצו, הארט נעבן דורכלויפענעדע באן שינעס.

"אין די שרעקעדיגע סעקונדן פונעם פאל, האבן מיר 

נישט  און מיר האבן  אויגן,  די  געזעהן דעם טויט פאר 

געגלייבט אז מיר וועלן דאס איבערלעבן. דער רבוש"ע 

האט אבער באוויזן זיינע וואונדער, און מיר האבן ביידע 

מען  פיס.  אייגענע  די  אויף  קאר  פון  ארויסשפאצירט 

האט אונז אריינגעפירט אין שפיטאל, ובחסדי ה' האט 

נישט  האבן  מיר  אז  באשטעטיגט  שנעל  גאנץ  מען 

צעביילט  אביסל  וואונדן,  ערנסטע  שום  קיין  געליטן 

קורצע  א  נאך  און  גאנץ,  זענען אלע  ביינער  די  אבער 

וויילע האט מען אונז באפרייט. 

"איך האב נישט געטראפן קיין שום צווייטע זאך אין 

די  אז  אויסער  נס  געוואלדיגן  זיין דעם  צו תולה  וואס 

הייליגע קבלה 'נישט צו רעדן ביים דאווענען', וואס איך 

האב מיר בלויז עטליכע טאג בעפאר פארגענומען, היא 

שעמדה לי, דאס האט אונז באשיצט מכל צרה וצוקה. 

מי  "וכל  ברכה  דעם  געווארן  מקויים  אונז  ביי  איז  עס 

הקדוש  התפלה  בעת  לדבר  שלא  ולשונו  פיו  ששומר 

חיים   ... וצוקה  צרה  מכל  ויצילהו  ישמרהו  הוא  ברוך 

וקיימים".

גומל  הארציג  ביידע  מיר  האבן  שבת  יענעם  "נאך 

כל החסד  על  רבוש"ע  דעם  געדאנקט  און  געבענטש 

אשר עשה עמנו, און מיר חונן דעת געווען זיך צו מקבל 

מיין  איז  זכות  דעם  אין  וואס  קבלה,  הייליגן  דעם  זיין 

לעבן געראטעוועט געווארן."

די עבודת הקודש  ווייטער  ואמצו. האלטס אן  חזקו 

זיין כלל ישראל. זכות הרבים  זיין און מזכה  מעורר צו 

תלוי בכם!                                                                   )וו. ל.(

פלַאם-פייער בק"ק קאשוי / עמוד ג'  "מיר דַארפן אייער הילף!" / עמוד ב'
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תרו - גליון 
פ' י



בשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"עַנְקִדיָׁש

מיר דאַרפן "אייער הילף" 
אין אונזער אַרבעט!

ַא לַאנגיָאריגער "מורא מקדש גבאי" טיילט מיט 
זיין "ערפַארונג" און זיין "בקשה צום ציבור"

לכבוד מערכת גליון הקדוש "נקדישך".

מקדש  "מורא  א  זיין  צו  זכי׳  די  הָאבנדיג 

דַאווען,  איך  וואו  ביהמ"ד  דעם  אין  גבאי", 

וויל איך  גוטן,  יָארן צום  ַא שיינע צָאל  שוין 

ארויסברענגן א צוויי-דריי נקודות וואס איך 

ס'וועט  אויב  תועלת  א  זיין  ס'וועט  גלייב 

נתפרסם ווערן אין אייער גליון, ווָאס ווערט 

דער  איבער  אידן  טויזנטער  דורך  געלייענט 

גַאנצער וועלט.

*

פון  הנאה  הָאט  איר  מתּפללים,  חשוב׳ע 

אין  הילף"  "אייער  דַארפן  מיר  ָאבער  אונז, 

אונזער ַארבעט!

ב"ה  איז  יָאר  צוויי  לעצטע  די  אין 

מורא׳דיגע  א  געקומען  צושטַאנד 

קדושת  פון  נושא  די  איבער  אויפוואכונג 

צו  ספק  בלי  איז  דאס  והתפלה.  הביהמ”ד 

תוספות  "קרן  מפעל  דעם  פַארדַאנקען 

וואס  "נקדישך",  גליון  אייער  און  טוב"  יום 

ישראל",  כלל  "אויפגערודערט  ממש  האט 

אויסגערעכענטער  און  שטַארקער  ַא  מיט 

מהלך, ּפשוט ַארויסצוברענגען פַאר אידישע 

העוון  חומר  דעם  זייט  איין  פון  קינדער 

דער  פון  און  דַאווענען,  בשעת׳ן  רעדן  פון 

ַאנדערער זייט די גליקליכע ישועות צו ווָאס 

צו  נישט  מקבל  זיך  מ׳איז  ווען  זוכה  מ׳איז 

רעדן בשעת התפלה און ָאּפהיטן דעם כבוד 

הביהמ"ד. ַאזוי איז דער ענין געווארן א נחלת 

הכלל ב”ה.

ווָאס הייסט ַא נחלת הכלל? וועל איך אייך 

דָאס מסביר זיין פון מיין אייגענע ערפארונג, 

גבאי  ַא  געווען  שוין  איז  ווָאס  איינער  ַאלס 

נָאך בעפאר די קרן תוספות יום טוב תקופה, 

און נָאך פַאר נישט רעדן ביים דַאווענען איז 

געווָארן "אין סטייל"...

ארום  מ׳פלעגט  ווען  צוריק,  יָאר   2 ביז 

פלעגט  ביהמ”ד,  אין  מאכן  שטיל  גיין 

העפטיגן  ַא  אין  אנשטויסן  כסדר  זיך  מען 

זיי  שמועסערס.  די  פון  "ווידערשטאנד" 

האבן באמת נישט געוואוסט וואס מען וויל 

ס׳איז  געמיינט  הָאבן  זיי  לעבן.  זייער  פון 

"פרומע"  ַאּפָאר  ווָאס  "חומרא"  ַא  עּפעס 

געווַאלד  דער  מיט  ַארויפצוואונגען  ווילן 

פונעם  חיזוק  ווייטער,  איינעם…  יעדן  אויף 

נישט  אויך  מיר  האבן  ציבור  ַאלגעמיינעם 

געהאט, מען האט נישט בַאגריפן דעם חומר 

געווען  מחשיב  נישט  האט  מען  און  שבה, 

די ַארבעט פונעם גבאי׳ן. כ׳קען זָאגן ַאז פון 

מיין גַאנצן ביהמ"ד איז נישט געווען קיינער 

אויסער דעם רב, און נאך געציילטע יחידים, 

על  שטיי  איך  ַאז  געהַאט  הנאה  הָאבן  ווָאס 

קיינעם  עס  שמועסן,  נישט  מ׳זָאל  המשמר 

נישט צופיל אנגעגאנגען.

אויטָאמַאטיש איז געווען יד השמועסער'ס 

ַא  געווען  כסדר  איז  עס  און  העליונה  על 

היבש  ַא  מיט  באגלייט  "קַאמף",  שווערער 

ביסל בזיונות, טשעפערייען און ווערטל'דיגע 

צוגעגעבן  בלויז  הָאט  ווָאס  שטעכערייען, 

זיך  האט  מען  ארבעט.  די  פארשווערט 

פארביסן די ליפן און זיך אונטערגעמורמל'ט 

מען  חטאתי...  לכל  ושא  ועמלי  עניי  ראה 

מיט  הויפענעס  געהאט  קריטיקירט,  האט 

טענות, און פארשטייט זיך אז קיין סאך האט 

מען נישט געקענט אויפטון.

*

חסדי ה' אז דאס ענין איז נשתנה געווארן 

מצב  א  היינט  ס'איז  היפוך,  אל  ההיפוך  מן 

דָאס  אנערקענט  עולם  דער  דרא";  "אכשר 

די  דאווענען,  ביים  שטיל  זיין  פון  חשיבות 

אין  שטיל  זיין  ס'זאל  אז  ווילן  מתפללים 

באופן  איז  שמים  שם  קידוש  די  ביהמ"ד, 

נעלה מאוד, "ויד הגבאים על העליונה"!

נישט  זיך  האבן  טענות  די  אבער, 

עס  איז  דָאסמָאל  נאר  אפגעשטעלט... 

אונז:  באפאלט  מען  טענות,  פארקערטע 

זיין  ס'זאל  אז  נישט  זעהסטו  "פארוואס 

אינגאנצן שטיל”?!...

הפנים, דער יצר הרע ארבעט נאך פעסט, 

א  טרעפט  ער  און  אויף,  נישט  גיבט  ער 

ביי  המחנה,  בקצה  קשבת  אוזן  אן  ליידער 

אזעלכע וואס באגרייפן נָאכַאלץ נישט דעם 

א  ס'איז  אז  נישט  כַאּפן  זיי  האיסור,  חומר 

ווייטער  זיך  ערלויבן  און  פייער,  מיט  שפיל 

דאס  שטערן  און  ביהמ"ד  אין  שמועסן  צו 

דאווענען.

דעם  באדערט  עס  הם,  קדושים  ישראל 

וואס  עטליכע  דָא  נאך  ס'איז  אז  ציבור 

שמועסן, מען וויל זייער אז די ביהמ"ד זאל 

זיין קָאמּפלעט שטיל, ובפרט וויל מען אז די 

תפלות זאלן נתקבל ווערן, און יעדער ווייסט 

שוין היינט ווָאס עס שרייבט דער הייליגער 

קאזניצער  דער  אויך  ווי  זי"ע  דבש  יערות 

איז  אויב שמועסט מען  ַאז  דער  זי"ע,  מגיד 

ציבור,  גאנצן  פונעם  תפלות  די  מעכב  מען 

נייע  מיט  היינט  מען  קומט  דעריבער  ח"ו. 

סָארט טענות צו די גבאים: "פארוואס ביסטו 

שכן  מיין  ווען  מאכן  שטיל  געקומען  נישט 

האט געשמועסט?”… און ַא צווייטער האלט 

פלוני  אז  נישט  זעהסטו  "פארוואס  פָאר: 

שמועסן  ארומצוגיין  אויפהערן  זאל  ופלוני 

מיט יעדעם איינעם?"... עד מתי יהי' זה לנו 

למוקש.

*

פון  שורות  די  דורך  איך  וויל  דעריבער 

מיט׳ן  אויסשמועסן  זיך  ּפשוט  גליון  אייער 

ציבור.

אייער  איז  וואויל  אשריכם!  כל:  ראשית 
חלק ַאז איר שּפירט ַא ווייטָאג ווען אנדערע 
אז  והי'  יתן  מי  דַאווענען,  ביים  רעדן  אידן 

בלויז אזעלכע טענות זאלן געהערט ווערן. 

ווערן  דארף  הענין  לעצם  אבער 
דעם  צום  'שליסל'  די  אז  ארויסגעברענגט 
גבאים  מיר  אייערע הענט!  אין  ליגט  לעזונג 
קענען  מיר  וויפיל  מיט  געצוימט  זענען 
ביי  זיין  כסדר  נישט  קענען  מיר  אנקומען. 
צו  בכלל  און  ביהמ”ד,  פון  ווינקלען  אלע 
ווי ַא  "שטיין אויפ׳ן קָאּפ" פון א שמועסער 
פארקערטע  די  נאר  ברענגט  ּפָאליציאנט, 
רעזולטאטן. ס'דא א שיעור וויפיל מען קען 

איינעם מעורר זיין.

וואס יא?

אויב איז דא א פאראייניגטע קול מחאה 
ארויס  ווייזט  'יעדער'  ציבור',  'גאנצן  פון 
ביים  שמועסט  מען  ווען  באדערט  אים  אז 
ַאטמָאספערע  ַאן  הערשט  עס  דאווענען, 
אין ביהמ"ד מיט ַאזעלכע בליקן ווָאס צייגט 
ַאז ווען איינער שמועסט טוט ער וויי פַאר׳ן 
ַאסַאך  ַאסַאך  איז  דָאס  ביהמ"ד',  'גַאנצן 
בעסערע  אסאך  ברענגט  און  אפעקטיוו 

פירות!

דער שמועסער זעט איין אז עס איז נישט 
איהם  פון  פאדערט  וואס  גבאי  דער  בלויז 
פון  רצון  דער  נאר דאס דאס  זיין שטיל,  צו 
דער  בלויז  איז  ער  און  הקודש',  הקהל  'כל 
 - - אדער פון די איינציגסטע  איינציגסטער 
ער  שפירט  שמועסן,  צו  גרייט  זענען  וואס 
זיך אויסגעשפילט און הייבט ָאן אנערקענען 
אז ער מוז אויפהערן רעדן, ָאדער זיך זוכן ַא 

צווייטן ביהמ"ד.

*

מער:  נָאך  ַאנטּפלעקן  אייך  וויל  איך  און 
קולות  שרייען  צו  נישט  מיינט  זיין"  "מוחה 
דער  צו  קוקן  ניטאמאל  דארף  מען  וכדו', 
לאזט  מען  נאר  שמועסער.  פונעם  ריכטונג 
דָאס  אז  און  "ששש",  איידעלע  אן  ארויס 
קומט פון עטליכע ריכטונגען, טוט דאס אויף 

דאס געוואונטשטענע.

דער שמועסער דארף איינזען אז די צייטן 
שמועסן,  געקענט  רואיג  האט  מען  ווען 
מורא  גבאי  דעם  פאר  בלויז  ווען  צייטן  די 
זאל  ער  אז  אינטערסירט  האט  מקדש 
אויפהערן שמועסן, איז א פארגאנגענהייט! 
דרובא  רובא  פאר  באדערט  צוטאגס  היינט 
קען  דאס  און  רעדט,  ער  אז  ציבור  פונעם 
נאר איבערצייגט ווערן, אויב יעדער פאר זיך 

נישט  זאל  אז מען  וועט שטיין על המשמר 
עס  אז  בפועל  ארויסווייזן  און  שמועסן, 

שטערט איהם ווען מען שמועסט.

אויפ׳ן  אדער  גבאי  אויפ׳ן  נישט  ווארטס 
רב ער זאל מעורר זיין און טוהן דעם דזשאב 
ווי  נישט אלץ מעגליך,  פאר אייך; דאס איז 
זיך  דארף  עס  גענוג.  נישט  דאס  איז  אויך 
קלאר ארויסווייזן אן אייניגע קול מחאה פון 
אלע מתפללים! בלויז אזוי קען מען מצליח 

זיין צו האלטן א ביהמ"ד גענצליך שטיל.

*

אייך,  צו  בריוול  דָאס  ָאּפשיקן  איידער׳ן 
מיינער  ידיד  ַא  פַאר  געוויזן  דאס  איך  האב 
א  פון  גבאי  מקדש  מורא  א  איז  וועלכער 
שטארק  גאר  האט  ער  קהלה.  גרעסערע 
ווי  זאגענדיג  ווערטער,  די  צו  צוגעשטימט 

פָאלגענד:

פונעם  קומט  וואס  המחאה'  ׳כח  "דער 
אויפטוה.  טאפעלטע  א  באמת  איז  ציבור 
עס  ווען  מאל  פיל  זייער  ווייל  ערשטנס, 
מאכט זיך א קשה עורף קען 'נאר' דער ציבור 
'עולם'  דער  אז  זעט  ער  ווען  ווייל  אויפטון, 
איז נישט מיט אים, האלט ער זיך צוריק און 
שמועסט נישט. ועל כולם, איז מען דערמיט 
זאל  ער  גבאי  דעם  מחזק  שטארק  גאר 
זיין עבודת  זיין מיט  ווייטער ממשיך  קענען 
הקודש, וואס הגם ער דרייט זיך ארום כאילו 
ער האט פון קיינעם מורא, דארף ער ָאבער 
קליינע  א  מיט  מ'קען  חיזוק,  כסדר  באמת 
חיזוק  מיט  גבאי  דעם  ָאנלָאדענען  'ששש' 
בדוק  דעם  אויף  זאגן  כ'קען  ווייטער.  אויף 

ומנוסה!"

מורא  ַא  פַאר  ווָארט  גוט  ַא  שלוס:  צום 
שָאטן.  נישט  קיינמָאל  קען  גבאי  מקדש 
ס׳נישט קיין לייכטע זַאך, און קיינער טוט עס 
ס׳איז  אויסצולופטערן.  זיך  ַאזוי  נישט סתם 
אייגענעם  אויפ׳ן  בלייבן  צו  לייכטער  פיל 
הָאט  איר  אז  זיך.  פַאר  דַאווענען  און  ּפלַאץ 
הנאה פון דעם ווָאס איינער גייט ַארום ביים 
דַאווענען ָאּפהיטן ס׳זָאל זיין שטיל, גייט צו 
ַא ישר כח, איך הָאב  זָאגט אים  צו אים און 

הנאה פון אייער ַארבעט!

נתקבל  זאלן  תפלות  אונזערע  אז  ויה"ר 
אלע  זאלן  מיר  און  ולרצון,  לרחמים  ווערן 
זיין צו דעם "והביאותים אל הר קדשי  זוכה 
בית  ביתי  כי  וכו׳  תפלתי  בבית  ושמחתים 

תפלה יקרא לכל העמים".

מיט ַא הַארציגן דַאנק,

ַא מורא מקדש גבאי

דבריהם הן הן זכרונם
כ"ק מרן מהר"י מ'בעלזא זי"ע - יומדה"ל כ"ג שבט

השמש  שמש',  ל'נחמן  זי"ע  מ'בעלזא  מהר"י  מרן  כ"ק  קרא  פעם 
הביהכנ"ס בעיר בעלזא ואמר לו: "הבה ואלמדך הלכות שמשות:

דבר ראשון: אם אחד מדבר בעת התפילה, עליך להשתיק אותו, ואף 
ער  )אפי'  אותו!  תשתיק  זאת  בכל  לי,  שיש  כמו  ארוך  זקן  לו  יש  אם 
האט אזא לאנגע בארד ווי מיין בארד, זאלסט אים שטיל מאכן!(. -  דבר שני: 
יגלשו  לא  שאנשים  כדי  הקרח  על  עפר  לפזר  וצריך  בחוץ  קרח  יש  כאשר 
וימעדו, עליך לדעת שלעסוק בזה זה לא השפלה אלא גדולה )מ'ווערט נישט 

קליין פון דעם, נאר מ'ווערט גרויס פון דעם...(."
)הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א, ששמע מזקני חסידי בעלזא(



ַנְקִדיָׁשבשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"ע

הארציגע דברות קודש פון כ"ק אבד"ק קאשוי-וויליאמסבורג 
ביי  התעוררות  ברענגט  התאחדות"  "שבת  ביים  שליט"א 

תלמידי וחסידי קאשוי בענין מורא מקדש
"מכתב קודש" פון הגה"ק בעל ברכות שמים מקאשוי זי"ע בענין קדושת התפלה פריש פארשפרייט בקרב קהל חסידיו 

דעם פארגאנגענעם שבת שירה, איז פארגעקומען א גרויסארטיגער שבת 
וואס איז  וומסב"ג. דאס איז א מנהג  התאחדות אין די קאשוי'ער קהילה אין 
נאך איינגעפירט געווארן ביי כ"ק הגה"ק בעל הברכות שמים מקאשוי זי"ע, און 

ווערט ווייטער נמשך ביי תלמידיו וחסידיו.

בעת דעם געהויבענעם סעודת "רעוא דרעוין", די זמן  וואס כ"ק  בעל ברכות 
שמים זי"ע פלעגט אויסנוצן צו מעורר זיין דעם ציבור אויף פארשידענע ענינים 
הצריכים תיקון. הָאט האט מען געהערט די צענטראלע דברות קודש דורך דעם 

מנהיג העדה כ"ק האבד"ק שליט"א, וועלכע האט מייחד געווען רוב פון זיינע 
מורא׳דיגן  ַא  מיט  גערעדט  און  מקדש'  'מורא  פון  ענין  דעם  איבער  דיבורים 

פלַאם-פייער איבער דָאס ָאּפהיטן דעם קדושת התפלה.

הענין,  חומר  דעם  איבער  וסופרים  ספרים  מפי  שמועס  לענגערע  א  נאך 
האט דער רב שליט"א שטַארק מעורר געווען און אויפגעפאדערט דעם גאנצן 
ציבור צו נזהר זיין בכבוד בית המדרש; מ׳זָאל זען אויסצולעשן אדער לכה"ּפ 
נישט  הביהמ"ד;  היכל  אין  אריין  קומט  מען  ווען  טעלעפאן  דעם  מאכן  שטיל 
רעדן דערויף נאר אינדרויסן פון בית המדרש; געוויס נישט רעדן הויעך אדער 
אזוי  און  מתּפללים;  שהציבור  בשעה  ָאּפגערעדט  המדרש,  בית  אין  שמועסן 

ווייטער.

הָאבן  אש  להבות  חוצב  בקול  דיבורים  טייערע  די  יצאת.  ללהב  והבערה 
א  ַאנטשטַאנען  איז  טעג  נאכפאלגענדע  די  אין  און  זייעריג,  דָאס  אויפגעטון 
געוואלדיגע התעוררות אין די קאשוי קהילה, ווי דער ציבור האט מקבל געווען 
גערעדט,  הָאט  שליט"א  רב  דער  ווָאס  ענינים  געהויבענע  אלע  די  זיך  אויף 

ביסודות התפלה וקדושת הביהמ"ד העומדים ברומו של עולם.

גרויסע ּפלַאקַאטן זענען אויפגעהאנגען געווארן מעורר צו זיין און מחייב צו 
זיין דעם ציבור לשמור מכל משמר על קדושת התפלה. איבערהויּפט איז צו 
דעם יעצטיגן התעוררות נתּפרסם געווָארן ַא "מכתב קודש" פון הגה"ק מקאשוי 
דיבורים,  שטארקע  געשריבן  הָאט  זצ"ל  רבי  דער  וואו  צוריק,  יארן  פון  זי”ע 
איבער דעם ענין פון שמועסן בעת התפלה, און דער צדיק וואונטשט אן פילע 

ברכות פאר אלע מקבלי הקבלה "להושע בדבר ישועה ורחמים". )זעט פאלגענד 
דעם העתק המכתב קודש ָאּפגעדרוקט(. - וכולם מקבלים עליהם!

תוכן דברות קודש
מכ"ק אבד"ק קאשוי-וויליאמסבורג שליט"א

בעת סעודת רעווא דרעווין, פ' בשלח תש"פ לפ"ק )איבערגעגעבן מפי השמועה(

און  דאווענען  שהם  מקומות  בכל  קינדער  אידישע  אז  זעהט  "...מען 

בעטן אזוי פיל אויף צרות הכלל והפרט. ווי אזוי קען זיין אז מען איז נאך 

בכלל  מבהילות  שמועות  אזויפיל  הערט  מען  געווארן?  געהאלפן  נישט 

ובפרט רח”ל. 

נאר, אויף די עבירה פון שמועסן אין בית המדרש שטייט דעם לשון 

ווי ביי קין והבל "גדול עונו מנשוא" )פ' בראשית ד', י"ג( וואס דאס איז א 

בית  ערך  מפרדס  )לקוטים  רח"ל!  רציחה  פון  ענין  א  ביי  שטייט  וואס  לשון 

ער  ווי  איז  המדרש  בית  אין  בטלים  דברים  רעדט  איינער  ווען  הכנסת(. 

זאגט פאר השי"ת כביכול "איך וויל יעצט נישט רעדן מיט דיר, נאר מיט 

אנדערע רח"ל", און דאס איז מעכב ח"ו אויך תפלות פון אנדערע אידן 

איז  עס  אז  אויס  קומט  מ"ה(,  פ"ה  אבות  מס'  ישראל  )עבודת  ארויפצוגיין! 

ווערן  נישט  ח"ו  אדער  יא  זאלן  ובקשות  תפלות  הונדערטער  צו  בידינו 

אנגענומען.

ווען איינער רעדט הויעך אין בית המדרש אדער ער קריגט זיך ארום איז 

כאילו ער זאל קומען אין קעניג'ס פאלאץ און שרייען, וואס דער קעניג 

וועט אים אודאי פרעגן "אויב בין איך א קעניג ווי איז מיין מורא?" )לקוטים 

מפרדס ערך ביהכנ"ס(, זעהט מען די הארבקייט צו שרייען אדער שמועסן 

פון  מורא  אין  פגם  א  איז  דאס  וואס  המדרש,  בית  היכל  אין  דא  הויעך 

השי"ת! 

עס שטייט אין שו"ע אז מען טאר נישט רעדן ביים דאווענען, און גלייך 

צו ענטפערן  קינדער  די  אויס  לערנט  אז מען  די הלכה  נאכדעם שטייט 

אמן, שטייט אין די ספרים אז עס גייט צוזאמען, אויב מען איז אליינס 

נזהר בשיחה בטילה אין בית המדרש קען מען נאכדעם אויסלערנען די 

קינדער צו ענטפערן אמן, אויב נישט קען מען זיי דאס נישט מחנך זיין. 

אפשטעלן  זיך  ער  דארף  המדרש  בית  אין  אריין  קומט  איינער  ווען 

כוונה,  שטארקע  א  מיט  הזה"  המקום  נורא  "מה  טראכטן  און  מינוט  א 

דעמאלטס וועט ער פילן א חרדת אלוקים און באקומען א אוצר פון יראת 

שמים )מאיר עיני חכמים אוסטראווצא פ' ויצא(. קומט אויס אז ווען מען שטייט 

ביים טיר פון בית המדרש ליגט א פליכט זיך צו אפשטעלן און באטראכטן 

דעם סעלפאן צו עס וועט נישט גורם זיין א חילול היכל המלך!

פילע אידן זאגן אז לצורך פרנסה מוז מען אויפהייבן א טעלעפאן אין 

בית המדרש, אבער עס איז באקאנט דאס ווארט אין די וואכיגע סדרה 

"ה' ילחם לכם", אז דאס איז אויך מלשון לחם, פרנסה, אויב עס וועט זיין 

זה ימלא  ובזכות  וועט שווייגן אין בית המדרש.  "ואתם תחרישון", מען 

השי"ת כל משאלות לבבינו לטובה ולברכה אכי”ר.

העתק המכתב קודש
מאת הגה"ק בעל ברכות שמים מקאשוי זי"ע

בשנת תנש"א לפ"ק לתלמידי וחסידי קאשוי

בהם",  "וחי  לסדר  עש"ק  ו'  יום  ב"ה. 
"והתקדשתם והייתם קדושים", כ"ד למספר 

בנ"י תנש"א לפ"ק

שלום וברכה בכל ענין, בימי המנין, 
וידידינו  תלמידינו  אהובינו  לכבוד 
הי"ו מתפללי בית המדרש שלנו קהל 

קאשוי בוויליאמסבורג יע"א.

הטוב.  שלומכם  דרישת  אחר 
עוז  קבלתי בשמחה רבה ב"ה מכתב 
ונמנו  המדרש  בית  בני  שנתועדו 
וגמרו לעשות תיקון גדול וחביב לפני 

ה', שלא לשוח בשעת התפילה ובשעת קריאת התורה, וגם הרבה שכבר 
חתמו על זה, ומסתמא גם שאר בני בית המדרש יחתמו אי"ה לזה, וזכותכם 
רב ב"ה, וחזקו ואמצו להיות דבר של קיימא, לשם ולתפארת הן לנו והן 

שיעשו גם שאר בתי מדרשות גם כן כזה, ותזכו להוסיף כזה וכזה.

וחפץ ה' בידינו יצליח ונזכה לעשות נחת רוח לה' הטוב, ולהיושע בדבר 
הגוף  בבריאות  ונחת  והצלחה  בברכה  ישראל  כל  בתוך  ורחמים  ישועה 

והנפש, וכל מיני ישועות בתוך כלל ישראל מעתה ועד עולם אמן כיה"ר.

הכותב וחותם באהבה ושמחה, דורש שלומכם הטוב - חתי"ק



Keren Tosfes Yom Tov
89 Throop Ave Brooklyn NY 11206

 212.299.9185     212.244.6551     gilyon@kerentosfesyomtov.com

ַנְקִדיָׁש
די אומשאצבארע סגולה  און די געוואלדיגע מעלה פון נישט רעדן ביים דאווענען

צו באקומען דעם גליון אדער פאר הערות אדער 
איבערצוגעבן פערזענליכע סיפורים, 
רופט / פעקס / אימעיל צו די פאלגענדע:

טוב
קרן תוספות יום 

הקב״ה ישמרהו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה, ויחולו עליו כל הברכות
הקבלה הנפלאהויזכה לראות בנים חיים וקימים ויגדלם לתורה ולחפה ולמעשים טובים,מי שברך אבותינו, הוא יברך את כל מי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בעת התפלה וקריאת התורה, 

ו ש ו ד ק ו ל  א ר ש י ן  ו א ג ל  ש

בעל תוספות יו״ט
ע ״ י ז

לה
שתיקה  יפה  בשעת  התפ

תפלה
דרך הטבעמקבלים שלא לדבר בשעת ה

רואים ישועות שלא כ

בשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"ע

ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב מי שברך שיסד וחיבר מרן בעל תוספות יו"ט זי"ע בֵּ ְיָבֵרְך ִמי ֶשׁ הּוא  ֹלמֹה,  ּוְשׁ ִוד  דָּ ְוַאֲהרֹן  ה  ׁשּום ִדיּבּור. מֶשׁ יו ּוְלׁשֹונֹו ִמְלַהְפִסיק בְּ ה ּוִּבְׁשַעת ְקִריַאת ֵסֶפר ּתֹוָרה ַהׁשֹוֵמר פִּ ִפלָּ ִציּבּור: ַאִפילּו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוֵאיֶזה ִדיּבּור ַעד ְגַמר ַהתְּ בְּ ְׁשמּועֹות. ֶשׁ ְוִסיּפּוֵרי  חּוִלין  יַחת  ְּבשִׂ ֶׁשֵּכן  ל  ּתֹוַרת כָּ תּובֹות בְּ ָרכֹות ַהכְּ ל ַהבְּ ִסְפֵרי ְוָיחּולּו ָעָליו כָּ ּוְּבָכל  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  ִמים. מֶשׁ ְוַקיָּ ים  ַחיִּ ָּכֵׁשר  ֶזַרע  ִיְרֶאה  ִביאֹות:  עֹוָלִמים: ַהנְּ ִּבְׁשֵני  ֶשׁ ׁשּוְלָחנֹות  ִלְׁשֵני  ה  ָעָליו ֶנֱאַמר ְוִהֵּנה טֹוב. ְוִיְזכֶּ ֵהם ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶשׁ ַגם ֶשׁ ָארּוְך  ֶׁשֻּכּלֹו  יֹום  הּוא  ֶשׁ ַהָּבא  טֹוב: ְונֹאַמר ָאֵמן:ְוָהעֹוָלם 

אכטונג בעלי שמחה! אראנזשירט איר א ספעציעלע מנין לכבוד אייער שבת של 
שמחה אין א זאהל וכדומה? באשטעלט דעם ספעציעלן "שמחה פעקעדזש" ָאנצוהַאלטן 
די ריכטיגע שיינקייט פונעם דַאווענען, אין ַאזַא געהויבענעם זמן שמחה

די פעקעדזש אנהאלט: די ספעציעלע גליון 'זמן שמחתינו' בחומר איסור שיחה בשעת התפלה; די וועכענטליכע גליון 
"נקדישך"; ַא שיינער "אסור לדבר בשעת התפלה" טָאוועל; די "מי שברך" טָאוועל פון הייליגן תוספות יו"ט זי"ע

 צו באשטעלן רופט אריין אין אפיס פון 'קרן תוספות יו"ט' אויף #8 212-299-9185 
אדער שיקט א בליץ-פאסט צו info@kerentosfesyomtov.com - ביז דינסטאג אווענט

גבאי הקהילות! מיר שטעלן צו פַאר אייך די פָאלגענדע 
מַאטריַאלן לעורר המתּפללים בקדושת הביהמ"ד
- "אסור לדבר בשעת התפלה" ּפלַאקַאט • "מי שברך" ּפלַאקַאטן, 

 צוויי ווערסיעס שטייענדיג און ליגעדיג • סּפעציעלע קליינע 
'מי שברך' סטיקערס, ַאריינצוקלעבן אין די סידורים

צו באשטעלן רופט: 347-996-4015

חשוב'ע מגידי שיעור, מנהלים און מלמדים

 מאכט איר א מבצע פאר אייערע תלמידים
בענין "קדושת בית המדרש"?

דער נייער ספר "קדוש היכלך"
איז די בעסטע און העכסט-פאסיגסטע מתנה דערפאר,
און דאס וועט זיי העלפן אז די קבלה זאל האבן א קיום!!

 איר קענט עס יעצט באקומען פאר
א ספעציעלן פרייז דורך רופן 845.659.1547
 המחיר המיוחד נתנדב לזכות ידידנו הנכבד
הר"ר אהרן בן יהודית טייטלבוים הי"ו ומשפ'

צו באקומען די הערליכע

ספרי "אני תפלה"
פאר אייער בית המדרש/ישיבה

אויף לה"ק )חלק א' וב'( 
אדער אויף אידיש )חלק א'( 

רופט: 718-831-7220

 שתיקן בעל 

התוספות יום טוב

  ַרְך ּבֵ ִמי ׁשֶ
ֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק 

ֲאבֹו

ְוַאֲהרֹן,  ה  מֹשֶׁ קֹב, 
ְוַיֲע

ל ִמי  א ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ
לֹמֹה, הּו ָדִוד ּוׁשְ

ר  ְלַדּבֵ לֹא  ׁשֶ ׁשֹונֹו 
ּוְל יו  ּפִ ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ

ַהּתֹוָרה,  ּוְקִריַאת 
ִפָלה  ַהּתְ ֵעת  ּבְ

ל  ִמּכָ ְמֵרהּו  ִיׁשְ ּוא 
ה רּוך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ּוַמֲחָלה,  ֶנַגע  ל  ִמּכָ
ּו ְוצּוָקה  ָצָרה 

תּובֹות  ָרכֹות ַהּכְ ַהּבְ
ל  ְוָיחּולּו ָעָליו ּכָ

ינּו ּוְבָכל ִסְפֵרי  ה ַרּבֵ
ֵסֶפר ּתֹוַרת מֹשֶׁ ּבְ

ה ִלְראֹות  ִבים, ְוִיְזּכֶ
תּו ַהְנִביִאים ְוַהּכְ

ְלּתֹוָרה  ֵלם  ִויַגּדְ ים 
ְוַקָיִמ ַחִיים  ִנים  ּבָ

ְוַיֲעבֹוד  טֹוִבים,  ם 
י ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ

ֱאֶמת ּוְבָתִמים  ִמיד ּבֶ
ֶאת ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּתָ

ְוֹנאַמר ָאֵמן:

מי שבר ך.

ם 347.996.4015
חנ

ב
שיג 

ה
ל

החכם עיניו בראשו לזכות להברכות והסגולות הנ״ל

ושבת  מי שבירך בכל שבת  יום טוב לעשות  נדפס בשם התוספות 

למי שאינו מדבר בעת התפילה וקריאת התורה להתברך בכל הנ”ל 

אחר שנהרגו רח”ל רבבות מישראל בשנת ת”ח ואמרו למעלה בשביל 

שדברו בבית הכנסת ובבתי מדרשות וכו’ הרחמן הוא יצילנו - מספר 

מורא מקדש - להרה”ק רב ייבי זי”ע

בעזהשי״ת

 שתיקן בעל 

התוספות יום טוב

  ַרְך ּבֵ ִמי ׁשֶ

לֹמֹה, הּוא ְיָבֵרְך   ּוׁשְ
ה ְוַאֲהרֹן, ָדִוד ֹב, מֹשֶׁ

 ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעק
ֲאבֹוֵתינּו

ִפָלה ּוְקִריַאת  ת ַהּתְ
ֵע ר ּבְ לֹא ְלַדּבֵ ׁשֹונֹו ׁשֶ

יו ּוְל ֹוֵמר ּפִ ּשׁ  ִמי ׁשֶ
ל ֶאת ּכָ

ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ְוָיחּולּו 
ל   ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמּכָ

ל ְמֵרהּו ִמּכָ ך הּוא ִיׁשְ
רּו דֹוׁש ּבָ ַהּתֹוָרה, ַהּקָ

ַהְנִביִאים  ִסְפֵרי  ָכל 
ּוְב ינּו  ַרּבֵ ה  מֹשֶׁ ַרת 

ּתֹו ֵסֶפר  ּבְ תּובֹות  ּכְ
ַה ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ָליו 

ָע

ים  ה ּוְלַמֲעׂשִ  ּוְלֻחּפָ
ֵלם ְלּתֹוָרה ִמים ִויַגּדְ

ִנים ַחִיים ְוַקָי אֹות ּבָ
ה ִלְר תּוִבים, ְוִיְזּכֶ ַהּכְ

ְו

ְבָתִמים ְוֹנאַמר ָאֵמן:
ֱאֶמת ּו ִמיד ּבֶ ֵֹהינּו ּתָ

ם, ְוַיֲעבֹוד ֶאת ְיָי ֱאל
טֹוִבי

מי שבר ך.

להשיג בחנם 347.996.4015

החכם עיניו בראשו לזכות להברכות והסגולות הנ״ל

נדפס בשם התוספות יום טוב לעשות 

מי שבירך בכל שבת ושבת למי 

שאינו מדבר בעת התפילה וקריאת 

התורה להתברך בכל הנ”ל

אחר שנהרגו רח”ל רבבות מישראל בשנת ת”ח 

ואמרו למעלה בשביל שדברו בבית הכנסת 

ובבתי מדרשות וכו’ הרחמן הוא יצילנו 
 

- מספר מורא מקדש - להרה”ק רב ייבי זי”ע

בעזהשי״ת

ָאסּור ְלַדֵּבר
ִּבְֹשַעת ַהְּתִפָלה

ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

להשיג בחינם: 347-996-4015

הפצה ע״י קרן תוספות יו״ט

ישיבות

חבורת בחורי וויזניץ-מאנסי, אנטווערּפען
אלס די ריכטיגע ״הכנה דרבהֿ״ לקראת הופעת כ"ק אדמו״ר 

מוויזניץ-קיימישא שליט"א האט זיך די חבורת בחורים וויזניץ-

 40 אויף  דאווענען  ביים  רעדן  צו  נישט  געווען  מקבל  מָאנסי 

טאג. ווען דער רבי שליט"א איז ערשינען אין שטאט, האט מען 

דאס פארגעלייגט פַאר׳ן רבי׳ן, און דער רבי האט דאס שטארק 

מחזק געווען, זאגענדיג אז דאס איז כולל סיי ׳סור מרע׳ אז מען 

האלט זיך צוריק פון רעדן ווען מען טאר נישט, און סיי ׳עשה 

טוב׳ אז מען דַאווענט ערליך.

78
ישיבה שערי יושר, לאנדאן

מנהל  חשוב׳ער  דער  האט  בא  פ'  פארגאנגענעם  דעם 

הישיבה שליט"א ַארומגערעדט ביי שלש סעודות איבער דער 

אויפגעפָאדערט  און  התפלה  קדושת  פון  נושא  ברענענדיגער 

ביים  רעדן  צו  נישט  אונטערצונעמען  זיך  תלמידים  ַאלע 

דַאווענען. ודבריו עשו רושם ווען 55 תלמידים האבן זיך מקבל 

געווען בחתימת ידיהם, נישט צו רעדן בשעת התפלה ביז סוף 

פון די ימי השובבי”ם.

78
ישיבה גדולה נייטרא, מאונט קיסקא

חיים  יוסף  ר’  הרה"ג  העולמי  מגיד  וועלט-בארימטער  דער 

פייערדיגע  א  מיט  אויפגעטרעטן  האט  שליט״א  גרינוואלד 

הָאט  ער  וואו  דנייטרא,  ומתיבתא  הישיבה  בהיכלי  דרשה 

אנגעווארעמט די תלמידים שלא לדבר בשעת התפלה, וקימו 

וקבלו התלמידים עליהם די הייליגע קבלה באהבה וברצון.

78
מכינה לישיבה קטנה סקווירא, מאנסי

האט  מען  וואס  קאמּפיין״  ״ישיבות  גרויסן  דעם  צו 

די כיתה  פ׳ בשלח, הָאט  אונטערגענומען דעם פארגאנגענעם 

5׳טן מאל  צום  אצינד  זיך  ביסטאן שליט"א  זושא  ר'  בראשות 

ויה״ר  נָאכַאנַאנד,  טאג   40 פאר  רעדן  צו  נישט  אונטערגענומן 

זיין אראּפצוברענגען  זיי זאלן זוכה  שחפץ ה׳ בידם יצליח און 

ישועות ורפואות.

78
ישיבה קטנה מהרי"ט בני יואל ד'סאטמאר, קרית יואל

ימי השובבי״ם האט דער בארימטער משּפיע, הרה״ג  לאור 

דרשת  א  מיט  געפייערט  גרינוואלד שליט״א,  מיכאל  ר׳ מאיר 

די  צוגעברענגט  הָאט  דָאס  תלמידים.  די  פַאר  התעוררות 

העפטיגן  ַא  הטוב  מרצונם  אונטערנעמען  זָאלן  תלמידים 

קבלות-קאמפיין.

זיך  אויף  גענומען  הָאבן  בליעה״ר  תלמידים   100 צו  קרוב 

׳תענית אסתר׳ הבעל״ט.  יום המסוגל  די קבלה אויף ביז דעם 

חשוב׳ע נדבנים הָאבן זיך ָאנגעשלָאסן צו סּפַאנסָארן העכסט 

ווערדפולע גורלות, צווישן ַאנדערן א טייערע סעט ש"ס. און א 

נעמען הענגט אין ביהמ״ד לכבוד  גרויסער טאוועל מיט אלע 

ולתפארת. ב"ה אז מ׳האט שוין אויך זוכה געווען צו זען עטליכע 

ישועות, כה יעזור ה׳ להלאה!

78
ישיבה ומתיבתא מאור התורה, בארא פארק

בליעה״ר  יקרים  תלמידים   43 בן  האַָ שריט  הערליכן  ַא  אין 

פון שיעור ב׳ גענומען אויף זיך בחתימת ידם די הייליגע קבלה 

אויף 40 טעג, פון ח' שבט ביז ח"י אדר, מיט די הייסע תפלה 

זייערע  זָאל דער רבוש״ע צוהערן  זה  ַאז בזכות  און הָאפענונג 

תפלות ויתקבלו לרחמים ולרצון לפני מלך שומע תפלה.

78
ישיבה ים התלמוד, מאנטריאל

די  ָאן  קומט  מָאנטריאל  פַארשנייטן  קַאלטן  אינעם  אויך 

הייסע פלַאמען פון דער אש הקבלה טובה, און אין דער ישיבה 

אונטערגענומען  זיך  בחורים   40 צו  קרוב  הָאבן  התלמוד״  ״ים 

שלא לדבר בשעת התפלה אויף 40 טאג. ממנו ילמדו וכן יעשו!

78
ישיבה לצעירים ׳תורת משה׳ ד׳סאטמאר, מאנטריאל
אין  מָאנטריַאל,  שטָאט  דער  אין  ווינקל  ַאנדערע  ַאן  אויף 

ווָאס שטייט  דער סאטמארער ״ישיבה לצעירים״ תורת משה, 

תחת הנהלת והדרכת כ״ק הגה״צ גאב״ד סאטמאר מאנטריאל 

שליט״א, האבן די העכער 80 תלמידי הישיבה אויף זיך מקבל 

געווען די קבלה טובה אויף 40 טאג. ס׳איז עושה רושם לטובה 

און עס דערקענט זיך גָאר שטַארק בשעת התפלה.

ַאצינד האט מען שוין געגרייכט צו דער ענדע פון די 40 טאג 

און ָאט הָאט מען מיטגעלעבט אזא הערליכע שמחה ווי דער 

מיט  געטון  שידוך  ַא  הָאט  שליט"א  הישיבה  מנהל  חשוב׳ער 

סאטמאר-מאנטריאל  אב"ד  הגה״צ  כ״ק  טוב.  למזל  קינד  ַא 

ער  וואו  די תלמידים,  ַא דרשה פאר  געהאלטן  הָאט  שליט״א, 

הָאט בנעימת לשונו געבעטן אז מ׳זָאל ווייטער ָאנהַאלטן דָאס 

קדושת ביהמ״ד ביתר שאת וביתר עז.

78
תלמידי תורה

ת"ת תו"י ד'סאטמאר, וויליאמסבורג, תהילות יואל
כיתה  עוו.  טרופ  וויליאמסבורג,  ד'סאטמאר  תו"י  ת"ת  אין 

אונטערגענומען  תלמידים   75 איבער  זיך  האבן  א',  חלק  ט' 

מען  ב"ה  און  דאווענען,  ביים  רעדן  צו  נישט  טאג   40 אויף 

זיך אפ  זעלבע שפילט  די  ישועות.  וואונדערליכע  געזען  האט 

דוד  אלעזר  הר"ר  כיתת  ח',  כיתה  אין  יואל.  תהלות  בנין  אין 

עטליכע  שוין  תלמידים  די  זיך  האבן  שליט"א,  גאלדבערגער 

מאל זיך אונטערגענומען נישט צו רעדן ביים דאווענען, אויף 40 

טאג. ביים צווייטן מאל נעמען די קבלה האט מען זוכה געווען 

ס התעוררות אויך  צו עטליכע ישועות. פון דארט האט זיך דאַָ

אריבערגעכאפט צו נאך צוויי כיתות, כיתת הר"ר מרדכי כהנא 

שליט"א און כיתת הר"ר הלל ליכטנשטיין שליט"א.

78
ת"ת תו"י ד'סאטמאר, וויליאמסבורג, בנין ישעי' זאב

זאב,  ישעי’  בנין  וויליאמסבורג,  ד'סאטמאר  תו"י  ת"ת  אין 

האט זיך כיתה ז', כיתת הר"ר זלמן לייב מארקאוויטש שליט"א, 

אונטערגענומען נישט צו רעדן ביים דאווענען. 

78
ת"ת תו"י דסאטמאר, קרית יואל, בנין מארקאוויטש

בנין  יואל,  קרית  דסאטמאר  ויראה  תורה  ת"ת  אין 

א  געווארן  אפגעהאלטן  בשלח  ג'  ביום  איז  מארקאוויטש, 

דרשה נפלאה דורך דעם מגיד מישרים הרה״ג ר׳ מאיר מיכאל 

אונטערגע׳חתמ׳ט  מען  האט  דרשה  נָאכן  שליט״א.  גרינוואלד 

לייענען  וועט  מען  וואס  קוויטלעך  אויסגעפילט  און  שטרות 

ביים רשב"י. קרוב צו 250 קינדער האבן זיך אנגעשלאסן נישט 

צו רעדן פון י"א שבט, ביז כ"א אדר די יאצ"ט פון הייליגן רבי ר' 

אלימלך זי״ע, וועלכע זאגט אז דורכן טוהן א פעולה טובה 40 

טאג, ווערט דאס ״א טבע״, און עס וועט בלייבן א קנין נצחי.

78

בֹוד ָועֹז! ָהבּו ַלה' ּכָ

קּו! ֹתּ ְמחּו ִכי ִיְשׁ ְשׂ ַוִיּ

ישיבה גדולה ׳ויואל משה׳ 
סאטמאר, בָארָא ּפַארק

ויואל משה סאטמאר בארא  גדולה  ישיבה  אין דער 

ּפארק, וואס איז עומד לתפארה בהנהלת הגה״צ אבד״ק 

ציעשנוב שליט״א, איז דעם פַארלָאפענעם זאת חנוכה 

אויף  חתימות  צונויפנעמען  ארום  הישיבה  תלמיד  א 

דער קבלה. רוב ישיבה הָאט זיך אונטערגענומען, בחפץ 

וברצון, שלא ידברו בשעת התפלה אויף גַאנצע פערציג 

טָאג.

דעם פַארלָאפענעם דינסטָאג בשלח, הארט איידער 

דער  ָאט  איז  ענדע,  אן  צו  געקומען  זענען  טאג   40 די 

חתן  א  חתימות,  די  צוזַאמגענומען  הָאט  ווָאס  תלמיד 

געווארן!!!

נָאך מער אינטרעסַאנט איז ָאנצוצייגן, ַאז פון חנוכה 

חתן  ַאנדערער  קיין  געווען  נָאכנישט  איז  יעצט  ביז 

הָאט  ווָאס  בחור,  דער  ָאט  טַאקע  בלויז  ישיבה;  אין 

זעלבסט  קבלה!  הייליגע  די  פַאר  איבערגעגעבן  זיך 

אין  פייער  ַא  ארויסגערופן  ס׳האט  אז  פארשטענדליך, 

ווי אהוב וחביב  ַאזַא הימלישן סיגנַאל  ישיבה, זעענדיג 

די קבלה איז ביים רבוש״ע, ועין בעין יראו בישועת ה׳! 

78



פרשת

יתרו

די  כו',  ישראל  בני  לצאת  השלישי  בחודש 
תורה איז מרמז אז ווי נאר א מענטש קערט זיך 

פון  ארויס  גייט  און  הזה  עולם  הבלי  פון  אוועק 

גרויסע  א  צו  אריין  תיכף  ער  קומט  קליפות,  די 

ווי  גמור,  צדיק  א  אנגערופן  ווערט  און  מדריגה 

די גמרא זאגט )ברכות לד:( במקום שבעלי תשובה 

עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. דאס 

זאגט דער פסוק לצאת בני ישראל מארץ מצרים, 

)וואס  קליפות  די  פון  ארויס  גייט  איד  א  נאר  ווי 

תיכף  וישב(,  פ'  הפסוקים  שער   - מצרים  אנגערופן  ווערט 

אויף  ווייזט  'מדבר'  סיני,  מדבר  באו  הזה  ביום 

התבודדות וואס דער צדיק איז זיך מתבודד און 

'סיני'  אויך  אזוי  אייבירשטן.  צום  זיך  באהעפט 

פט.(  )שבת  זאגן  חז"ל  ווי  קדושה,  די  אויף  ווייזט 

למה נקרא שמו סיני ע"ש שנעשו ניסים לישראל 

וירדה שנאה לאומות העולם.  

ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. יעדע מענטש 
איז צוזאמגעשטעלט פון די פיר יסודות, אש רוח 

מים עפר. ווען עס שטארקט זיך אינעם מענטש 

דעם כח העפר, ווערט ער פויל פון ארבעטן און 

לאזט נאך פון לערנען און דאווענען. אבער ווען 

א איד שאקעלט זיך אפ פון די עפר און שטארקט 

זיך אין זיין עבודה, דאן קומט ער אן צו א גרויסע 

סיני'.  'מדבר  גערופן  ווערט  וועלכע  מדריגה 

דאס טייטשט ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, 

ווען ער ציעט זיך אוועק פון עצבות און עצלות 

דאן קומט ער אן צו די מדריגה פון מדבר סיני. 

ויחנו במדבר. זיין עבודה און קדושה באקומט א 

שטארקע חן, און אין יעדע זאך וואס ער טוט איז 

דא דערויף חן. ויחן ישראל, אזוי קומט מען צו צו 

א שטארקע אחדות צווישן אידישע קינדער, נגד ההר אזוי קען מען זיך שטארקן אויפן יצר הרע )וואס ווערט אנגערופן 'הר'(.

ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבֹחֶדׁש 
ַוָּיֹבאּו  ֵמְרִפיִדים  ַוִּיְסעּו  ִסיָני:  ִמְדַּבר  ָּבאּו  ַהֶּזה  ַּבּיֹום 
ִמְדַּבר ִסיַני ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְדָּבר ַוִּיַחן ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר:

ישראל  בני  לצאת  השלישי  בחודש  יאמר  או 
כו'. רמז כשאדם פונה עצמו מהבלי זמן והוא יוצא 
ונקרא  גדולה  למדרגה  בא  תיכף  הקליפות,  מבין 
תשובה  שבעלי  במקום  שאמרו  ע"ד  גמור,  צדיק 
עומדין כו'. וזה רמז לנו הפסוק שתיכף לצאת בני 
ישראל מארץ מצרים המה הקליפות, ביום הזה באו 
שהצדיק  גדול  להתבודדות  רמז  מדבר  סיני,  מדבר 
סיני  יתברך,  בו  עצמו  את  ומדבק  בעצמו  מתבודד 
גם כן רמז להקדושה כדרך שאמרו חז"ל למה נקרא 
וירדה שנאה  ניסים לישראל  שמו סיני ע"ש שנעשו 

לאומות העולם.
ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. היות שאדם 
וכשנתעורר  עפר,  מים  רוח  אש  יסודות  מד'  כלול 
באדם הכח העפר אז הוא עצל גדול בעבודה ומרפה 
עצמו מדברי תורה ועבודה, אבל כשאדם מתגבר על 
עצמו וננער מעפרו לצאת ממנה ומתאמץ בעבודה, 
אז בא למדרגה גדולה הנקרא מדבר סיני כנ"ל. וזהו 
במדבר  ויחנו  סיני,  מדבר  ויבואו  מרפידים  ויסעו 
פירוש ויחנו הוא מלשון חן שיש חן גדול בעבודתו 
ישראל  ויחן  ועושה.  שיעסוק  מה  ובכל  ובקדושתו 
שבאים לאחדות גדול, ובזה הם מתגברים נגד ההר 

הוא היצר הרע הנקרא הר.

נא לומר קודם הלימוד: לע"נ הרה"ק רבי אלימלך ב"ר אליעזר ליפמאן זצ"ל 
- ולע"נ בתו מירל בת הרה"ק רבי אלימלך ע"ה



די הייליגע הרגשה אין דעם טייכל 
מאראסט...

זצ"ל  קאזמיר  פון  יחזקאל  ר'  הרה"ק  אז  דערציילט  ווערט  עס 

)יארצייט י"ז שבט( איז אמאל געווען אין די שטאט ראחוב, וועלכע 

פון  גאסן  די  אין  גייענדיג  ווייסיל.  טייך  דעם  נעבן  דורך  לויפט 

פון  גרובל  א  אין  אריינגעטרעטן  אומוועלנדיג  ער  האט  שטאט, 

זיך  ער  רופט  אזוי  שטייענדיג  וואסער.  שמוציגע  און  מאראסט 

'איך שפיר דא עפעס א הייליקייט, עפעס א רשימא קדישא  אן, 

איז געווען אויף דעם מקום, איך וואלט זייער געוואלט וויסן וואס 

דאס איז'. די ארומיגע האבן זיך זייער געוואונדערט, וואס קען דא 

זיין? וואספארא קדושה איז שייך צו זיין אין א טייכל מאראסט? 

למעשה האט מען אפיר געברענגט עפעס אן אלטן איד, וועלכע 

ווי  דערציילט  האט  ער  יארן,  לאנגע  שטאט  אין  שוין  וואוינט 

פאלגענד:

מיט יארן צוריק זענען געווען דא אין שטאט די צוויי הייליגע 

איז  עס  זצ"ל.  זושא  ר'  רבי  און  אלימלך  ר'  רבי  דער  ברודער, 

געווען אין די תקופה ווען זיי זענען געגאנגען גלות ליידן, האבן 

און  וואנדערן  אזויפיל  פון  שטאט.  אין  דא  באזוכט  אמאל  זיי 

און  צוריסן  אינגאנצן  געווען  קליידער  זייערע  זענען  קלעטערן 

געווען  איז  שלעפער.  און  וואנדערער  ארימע  ווי  אזוי  צושליסן, 

דארט א איד, א קלוגער איד, וועלכע האט געקויפט פאר די צוויי 

הייליגע ברודער, נייע און ריין חאלאט'ן, ווי עס פפאסט פאר די 

צוויי צדיקים.

אזוי גייענדיג דא אין שטאט, העכער דעם טייכל, רופט זיך דער 

ר' זושא, "איך שפיר עפעס אז  זיין ברודער  רבי ר' אלימלך פאר 

גיאות..."  פון  געפיהל  אונז א שטיקל  ריינע חאלאטן ברענגט  די 

אזוי רעדנדיג טוט ר"ר אלימלך אויס דעם חאלאט'ל און שמייסט 

ווייטער אויסגעזעהן  זיי  דאס אריין אין די מאראסט, אזוי האבן 

ווי ריכטיגע וואנדערער און געקענט געהעריג ממשיך זיין דעם 

גלות ליידן...

אט די קדושה האט דער ר' יחזקאל פון קאזמיר מרגיש געווען 

צענדליגער יארן שפעטער.

 די צוויי גראשן...
א איד איז געקומען צום רבי׳ן ר׳ אלימלך זיך באקלאגן אז ער 

דער  לפורטה.  פרוטה  בידו  ואין  קינדער  די  מאכן  חתונה  דארף 

ער  מטבע(,  קליינע  )א  גראשן  דריי  ארויס  נעמט  אלימלך  ר׳  רבי 

דער  אז  אן  אים  וואונטש  און  איד  דעם  פאר  איבער  דאס  גיבט 
אייבערשטער וועט העלפן א גאנצע ישועה.

צדיק  דער  אים  רופט  ארויסגעגאנגען,  איז  איד  דער  נאר  ווי 
צוריק, און בעט אים צוריק איין גראשן, און ער זאגט אים ״צוויי 
איז גענוג...״ דער איד גייט ארויס פארוואונדערט, וואס איז פשט 
אז דער רבי בעט צוריק א גראשן, און בכלל וואס קען מען שוין 
טוהן מיט אפאר גראשן, אבער אז דער רבי בעט האט ער נישט 

קיין ברירה.

האנט.  אין  גראשן  צוויי  די  מיט  אהיים  איד  דער  זיך  פאהרט 
וואלד  אינמיטן  וואלד.  א  געפארן  דורך  ער  איז  וועג  אינמיטן 
זעהט ער דריי יונגען בראטן פלייש איבער א פייער. ער פאהרט 
צו נענטער, קומען די חברה צו צו אים, מיט א גרויסע לעדערנע 
טאשקע און פרעגן אים צו ער וויל עס אפקויפן, זיי בעטן פון אים 
דריי גראשן. זאגט דער איד איך וויל זעהן די טאשקע, ווייזן זיי אים 
די טאשקע, זעהט ער אז ס׳איז פיל מיט באנקנאטן, פאפירענע 
געלט. די אומוואסנדע שקצים האבן פשוט נישט פארשטאנען אז 
דאס איז געלט, זיי האבן געוואלט פארדינען אפאר מטבעות צו 
קענען קויפן משקה, זאגט דער איד אז ער האט נאר צוויי גראשן, 
דריי  זענען  זיי  ווייל  טאשקע,  די  געבן  געוואלט  נישט  זיי  האבן 
מענטשן דארפן זיי פאר יעדן איין גראשן, האט דער איד געזאגט, 
ווייסט עטס וואס, איך נעם ארויס די פאפירען פונעם טאשקע, 
ענק  געב  איך  און  גראשן,  צוויי  דעם  פאר  ענק  געב  איך  און 
זיך  זיי  האבן  יעצט  געווען.  מסכים  זיי  האבן  טאשקע,  די  אויכט 
ווער די טאשקע.  ווער באקומט די גראשן און  אנגעהויבן קריגן 
אזוי האט אויסגעבראכן א קריגעריי ביז איינער האט פאר כעס 

אריינגעווארפן די טאשקע אין פייער אריין.

ער  דערויף,  גראף  א  מיט  פערד  א  פארן  צו  קומט  פלוצלינג 
לויפט צו צו די שקצים און פרעגט זיי, צו זיי האבן געזעהן עפעס 
א טאשקע, ווייזן זיי אויפן פייער ווי עס ברענט. דער גראף האט 
פרובירט צו ראטעווען עפעס געלט דערפון, אבער ואיננו, אלעס 

איז ארויף אין די פלאמען...

דער הייליגער חקל יצחק זצ"ל האט דערציילט די מעשה, האט 
ער מסביר געווען אז דער רבי ר׳ אלימלך האט אים צוריקגעבעטן 
איין גראשן, ווייל אויב נישט, וואלט דאך דער איד געגעבן אלע 
דריי פאר די גויים, וואלטן זיי געוויזן פארן פריץ אז דער איד האט 

דאס געלט

הגה"ק ר' יענק׳לע פון פשעווארסק זצ"ל פלעגט אויספירן, אז 
דערפאר האט דער רבי ר׳ אלימלך קודם געגעבן דריי גראשן און 
הערשט נאכדעם צוריק געבעטן איינס, ווייל אין דער צייט האט 

גענומען פארן פריץ ער זאל פארלירן זיין טאשקע.

זכותו יגן עלינו

לע"נ הרה"ק רבי אלימלך ב"ר אליעזר ליפמאן זצ"ל - ולע"נ בתו מירל בת הרה"ק רבי אלימלך ע"ה
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י  ֵׁ י ֱאלֹקיַאְנש   םַחִיל ִיְראֵׁ
י ָבַצע  ְנאֵׁ י ֱאֶמת ש ֹ ֵׁ  ַאְנש 
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 ?ביי דיר קודםקומט  אסוו
 ?תורה ומצותדיין  אדער דיין געלט

  ואתה תחזה" וואס יתרו האט מחבר געווען." ן דיפו ארויס ן זיךעוואס מיר לערנהשכל געוואלדיגע מוסר  יד

ת   רש תרופ ר  "  נעם פסוק אנגעהויבן פון קבלת התורה,  שה פודער פר,  י ֵני ִישְּׁ ת בְּׁ א ֵצ י לְּׁ יִׁש ִל שְּׁ ֶדׁש הַּ חֹ אּובַּ ה ב  ֶז ּיֹום הַּ ם בַּ ִי ר  ץ ִמצְּׁ ֶר יֵאל ֵמֶא נ  י ר ִס בַּ ענען ז",   ִמדְּׁ

יש"מיט  י דעם, דער פרשה הייבט זיך אן רשה הייבט זיך נישט אן ביער פד אבער  .לא תוכן ואהבהמ יםפסוק  רוו ת השואל, פארוואס הייבט בן  וכאן ה  "!מע י

 און נט אונז אויס תרו לערוואס י יר וועלן פארשטייןווען משטיין הארט פאר קבלת התורה? צו וואס האט ער זוכה געווען  ?מיט "יתרו"זיך דער פרשה אן 

נדיג ביי זיך דער קשיא "וואס קומט פרעג ,דעם עצם הכנה לקבלת התורה רזעהן אז דאס איז גא לן מירווע תורה,ף געווען אויף די מוסיתרו האט וואס י

 "??ותומצ תורה, מיין געלט אדער מיין ביי מיר קודם

 ... פאר די וואך. חיזוקאון באקומען  לאמיר לערנען א פסוק חומש,

רעואל, יתר,    :שבעה שמות נקראו לו  .יתרו  :זאגט רש"י  .יתרווישמע  

קודם האט מען   :רש"י איז מסביר פוטיאל. און יתרו, חובב, חבר, קיני 

  . "ואתה תחזה "  , על שם שיתר פרשה אחת בתורהיתרן אים גערופ

הוספיו לו אות   ,ר האט זיך מגייר געווען וקיים המצוותוואס ע נאכדעם 

 )ועי' בשפת"ח(. "יתרו" רן געוואנאמען איז   זייןאון  אחת על שמו

האט ער באקומען צוליב דאס וואס ער   עיקר נאמען  זייןאז ד"ה: 

וואס  , לאמיר טאקע פארשטיין .האט פארמערט א פרשה אין די תורה

 אזוי...   מען רופט איםשה אז די פר  מיטאיז אזוי חשוב 

אז   רשה די פ  טמיא ספעציעלע חשובות עפעס זעהן מיר  , ךאזוי אוי

וואס לפי האמת    אף  על  קבלת התורה פאר    ךגט גלייעלייגאט דאס  מען ה

מוצאי יוה"כ רת  ד"ה ויהי ממח)עי' רש"י  האט דאס פאסירט נאך קבלת התורה.  

וואס איז    ד שנה שנייה(.ממחרת ע  יהיונאמר "לא  כסדר, שובה  תין פרשה זו כהיה... וא

 ? אזוי חשוב אין די פרשה

ה ֶתֱחזֶ  ל הָּ ַאת ָּ םה ִמכ ָּ י ֱאלֹקי ,עָּ י ַחִיל ִיְראֵׁ ֵׁ י ֱאֶמת ַאְנש  ֵׁ ם ַאְנש 
ים  ִ י ֲחִמש   רֵׁ אֹות ש ָּ י מֵׁ רֵׁ ִפים ש ָּ י ֲאלָּ רֵׁ ֶהם ש ָּ ְמת ָּ ֲעלֵׁ ַצע ְוש ַ י בָּ ְֹנאֵׁ ש 

ֹרת.  י ֲעש ָּ רֵׁ  (כא, יח שמות)ְוש ָּ

  ן דעם פאלק ' שפטמ נומען מיט אראזוי פ איז משה ווי אזוי זעענדיג 

 ,ווערן פארענטפערטאמאל אן צו מען ניטוואס קו לותשא פילאון די 

אגט ער ז  .דיינים נאך מעןנעזאל ן : מעעצה לדיגעגעווא א יתרו טבגע

האבן   פסטדאר ודו קענסט נישט אלעס אליינס, דפאר משה, " 

  דיר  זאלן וואס דיר  ערנטו דיינים א ר טעטויזענ ר הונדערטע

ו עסט, ווגוט צוטיילט ווערן טוועאויב עס  .אין די ארבעט  ארויסהעלפן

 " !סנאליי   וערארבעטן אזוי שו  ןדארפנישט 

ים  דיינ  אסאך  ן נאךעאויפנעמ מען זאל אז איך וואלט מציע געווען "

יעדע גרופע זאל האבן א חלק  , דהיינו .אויף גרופעס צוטיילןזיי און 

אלן  דיינים וואס זשטעל אוועק  :שרי אלפיםר אונטער זיך. פונעם ציבו

ינים אויף ן, א ס"ה פון זעקס הונדערט דימענטש  1,000ממונה אויף    זיין 

: דיינים וואס זענען ממונה  מאות שרי ט אידן. זעקס הונדערט טויזענ

אויף זעקס  ט דייניםנע ן, א ס"ה פון זעקס טויזמענטש 100אויף יעדע 

דיינים וואס זענען ממונה אויף   שרי חמישים:אידן.  טהונדערט טויזענ

: י עשרותר שן, א ס"ה פון צוועלף טויזענט דיינים. מענטש 50יעדע 

ן, א ס"ה פון זעכציג  מענטש 10אויף יעדע דיינים וואס זענען ממונה 

 " טויזענט דיינים.

דיר   דיינים וואס וועלן  78,600א ס"ה פון  וועט זיין אלעס צוזאמען, 

 )סנהדרין יח.( ט אידן.ן זעקס הונדערט טויזענ' משפטלפן הע

  ף דאר מעןנישט יעדער קען זיין א דיין, אז פארשטייט זיך אבער 

ך אין די  ענען זייער ערלין וואס זנטשזעהן צו נעמען נאר אזעלכע מע 

 ... מעלות 4 נדע פאלג , דהיינו זיי האבן די נושא פון געלט

י .1 ֵׁ געלט. זיי דארפן זיך נישט    אךאבן אס ן וואס ה מענטש  –ַחִיל  ַאְנש 

 ן פאר קיינעם.נען און געפעל' חנפ

י  .2 מורא פונעם אייבערשטען. זיי    ן וואס האבן מענטש   – ֱאלִֹקים  ִיְראֵׁ

 ן. האבן מער מורא פונעם אייבערשטען ווי פון מענטש

י .3 ֵׁ ן וואס האלטן ווארט, מען קען זיך פארלאזן  מענטש    –ֱאֶמת  ַאְנש 

 זיי דאס אמת'דיג. נען מיי  ,סווען זיי זאגן עפעאז 

י .4 ְֹנאֵׁ ַצע ש  זיי האב נישט   .ן וואס האבן פיינט געלטמענטש -בָּ

ברענגן א   קען זיי אס ד אפ' ריכטיג  נען' מורא צו פסק

 . שאדן געלטזענדליכע רעפ

און ווילן ראטעווען דעם   ן נאר דעם אמתזוכ ןמענטשדי היינו: ד

זאגן דעם אמת.    פון טן  האלצוריק  גארנישט וועט זיי   ,עשוק מיד העושק
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, זיי דארפן  ין כבודנישט קיזיי דארפן  ,זיי דארפן נישט קיין גרויסקייט

ן א מתנה וואס  קיינער קען זיי נישט געבן אדער שיק .נישט קיין געלט

   נישטקיינער זיי  קען ,דעת תורה. אזוי אויך ערן זייטויש  ן זייעי"ז זאל

פארמעגן   ער יייל זווי גן פארמע ער סטראשענען מיט א נקמה אויף זיי

צון  לעשות ר: ך פאר די אויגןאר איין זאנאבן . זיי ה זיינישט צו  טרעד

   .נםוק

*    *     * 

 נישט?ע אדער שונא בצעפן א רען טן מעק
י  אז ד  איז משמע  ה,התוראיתו עמו עוד מפורשי ו "ימתוך פי' רש

ל שליס דער זיי זענען  און דארפן זיין ביי איין מענטש מעלות אלע פיר 

    כדי צו קענען זיין א דיין. 

צו האבן   טם עס וואלט געווען גוגהאגן אז וועלן מיר מוזן ז ,"זפיל

ווי דער  געפונען, ו צדאס  שווערצו געווען  הלמעשת, איז ולדי פיר מע

ה , ייטערוו טפסוק זאג ֶ ְבַחר מֹש  י ַחִיל"ַוי ִ ֵׁ ל "ַאְנש  אֵׁ רָּ ל ִיש ְ ת ֵׁ , ִמכ ָּ ם ַוי ִ ן אֹתָּ

ים ַע  ִ אש  ם ש ָּ רָּ עָּ רֹת. ל הָּ י ֲעש ָּ רֵׁ ים ְוש ָּ ִ י ֲחִמש   רֵׁ אֹות ש ָּ י מֵׁ רֵׁ ִפים ש ָּ י ֲאלָּ  )יח, כה(  רֵׁ

נישט  משה האט טאקע וויבאלד ? "ל יאנשי ח" נאר פארוואס 

ווען  האט ער בוחר גע  ,אלע פיר מעלות מיט  טשןנמע עקענט געפונען ג

אחר שבקש   :שרייבט  נודער ספורווי  .  דעם "אנשי חיל"  -ןטבעס  נעםאי

שהזכיר יתרו, בחר באנשי חיל ים שיהיו בהם כל המעלות  לא מצא אנשו

תכלית יותר  ות דבר ולהביאו אלתאמ וללבן  וצים לבררבקיאים וחר

   אלקים בלתי אנשי חיל...מיראי  

אז דאס איז  ס ט אויזעה ע? א בצנ שומיט דעם אבער וואס איז 

 . ..ווער צו געפונעןשצו טאקע געווען 

  וואס  פשט אן אנדערעט גאר ון זאגק אבער דער אוחה"ט אקומ

 עסער. בפיל  ניןע ענצגאשטומט דער  ,לפי"ד

מען נישט פון איין מענטש וואס   זאגט דער אוחה"ק: דא רעדט

ן,  אלע פיר מעלות, נאר דא רעדט מען פון פיר אנדערע מענטש האט

פונעם  מער מעלות  פארמאגט    ון ער א' חשוב  פיל  עדער פון זיי איזוואס י

יעדער    ,גרופעס  4  אויףצוטיילט  זיי  יתרו  האט    ,ררפאדע  קע אט   .ןצווייט

ער  אונט האט  ער געהאט  ן  מענטש  פיל, אזויער האטמעלות  וויפיל  לויט  

 זיך.

  דארף  ,ןדיין פאר טויזענט מענטש ן אווען מען וויל שטעל ,דהיינו

איז   וואסנער איי כלול המעלות ממש, א , טערסדערוועלין אוזיין א ער

ער איז  מעלות,  4אלע ן זיך אס האט איאיינער וו ,דהיינו .אנשי חילאן 

בעל מדות, א ירא שמים, ועל   'ען אמתאן ערליכער, א צופרידענער, א 

און טאקע  המעלות. כלול  א  ,בקיצור .א שטארקע כאראקטער ,כולם

 ן. ט מענטשפאר טויזענאפי' זיין א דיין קען אזא איינער 

ף  דאר , ערןשערט מענטנדפאר הוא דיין וואס איז נאר  ,משא"כ

  , א מדריגה די נעקסטע עס קען שוין זיין  ,אזא מושלםן שוין נישט זיי

איינער וואס האט מורא פון    ,אן ערליכערזייער  אויך  ער איז    . ירא אלקים

 . אנשי חילאן עבירה, אבער נישט אזא מושלם ווי דער 

יז  ן, הגם ער א און אזוי ווייטער, א דיין פאר יעדע פופציג מענטש 

י לאנג ער האט אין  ן ירא אלקים, ווגה פויעקומען צו אזא מדרנישט אנג

  ,, ער זוכט נאר דעם אמת ביים משפט'ןאנשי אמתזיך דער מעלה פון 

 ן. קען ער זיין א דיין אויף פופציג מענטש

שוין זיין נאך  ער  ן, קען  מענטש  10ווען עס קומט צו זיין א דיין אויף  

 עגמ ער זיין א שונאי בצע,  ף ערדארקר ל שוואכער, אבער די עיאביס

דעם   ן דינע י וואסנט האבן דפיידארף געלט, נאר  סאד  נישט גלייכן

 געלט.

זיין כדי צו זיין א דיין  ארףד עןמיניגסטע וואס י וויד :ס הייסטדא
 בצע... איז א שונא

דער קומענדיגע   גוטלפי"ד שטומט זייער  :זאגט דער אוחה"ק

ְבַחר מֹ , "פסוק ה ַא ַוי ִ ֶ י ַחִיל ִמ ש  ֵׁ לְנש  אֵׁ רָּ ל ִיש ְ אקע  טמשה האט  )יח, כה( ..."כ ָּ

דאס בעסטע פון   -" אנשי חיל" כט,וואס ער האט געזנוי וגע  געטראפן

ער  האט זיי קע טאאון  .מעלות אלע אין זיך וואס האט  ראלע פיר, איינע

  ,אז מען קען טרעפן דאס בעסטע פאר אלעדיינים,  עלא רגעמאכט פא

 !וטודאי גאיז דאך א

 ...מערפיל אפי'   ךנא  ער געפונען אוןאט מען זיכה בצע שונא  

*    *     * 

 ?פארוואס אזויפיל דיינים
, איז דאס א געוואלדיגע פלא לכאורה  : פרעגט דער דברי יואל 

? פארוואס זאל מען דארפן קרוב צו אכציג טויזענט דיינים אינעם מדבר 

וואס   , געווען רבתי עם  איז ען עס אין די גוטע צייטן וו , אויב אין ירושלים 

כמבואר  )אי מצרים געוואוינט כמעט כפלים כיוצ  ט אין יעדע חצר הא 

און צוויי בתי דינים   דיינים  71ד פון "איז געווען גענוג איין בי ( במדרש איכה

, פארוואס פונקט דא אין מדבר , (ג "סנהדרין ה ' א מה "ם פ "רמב )דיינים    23פון  

נישט  האבן זיי , ה פון משה רבינו אליין נט תור געלער  ווען די אידן האבן 

, ם משא ומתן ווייל זיי האבן דאך אלע געגעסן מן ען אין קיין שו עוסק געוו 

 ?זאל מען דארפן אזויפיל דיינים 

)עה"פ וישב משה לשפוט  ונל"פ עפימ"ש החזקוני    :זאגט דער דברי יואל

ת ים מהם אהיו תובעב שר ברע הוא הש יש מפורשים וז"ל  את העם יח, יד(

 ...  שלל קרוביהם

בני ישראל   ,עםן די המון נישט דא פו מעןרעדט ד"ה: אודאי 

  ,מיט אמונה און בטחון ן געלערנט תורהוהכשרים וואס זענען געזעצן א

דאס  . זיי האבן טאקע נישט געהאט קיין שום פראבלעם .קיין דאגותאן 

איז געווען  ב מן בוקר עד ער   וכל העם נצב עליךוואס יתרו האט געזעהן  

 ! ערב רב  נאר פון די פיל

  , דהיינו...  ת שלל קרוביהםהיו תובעים מהם א?  רבב  ערי  ווילן ד  וואס

די  ים, זענען  נעםן געווארן איקערטראנים זענען דנאך וואס די מצרי 

ט אנטשולדיג"  ה צו די אידן,טענ געוואלדיגע געקומען מיט אערב רב 

די ערב  )  "? דא האבן יורשים  מצרייםי אלע  דאז  ייסט  איר וו  ,טייערע אידן

ך  זיהאבן  זיינאר  ,יםימצר  געווען באמתדאך אלע  זענען בר

  זיי מיטן טענה אז מצרים פון ים ארויסגיין ביאידן ט די מיגעכאפט מיט

 (. א חלק פון כלל ישראל  ווערןווילן 
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  חמורים עטאנגעלאדענדער ואונזערע ברפון מען נולע גע איר האט א"

בט דאס עע גביט  .רזילבע ן ו א גאלד פון צים חפ  און  ים כל טייערע  טמי

 " כטיג?רי  !געבארגט  רדאך דאס ס"ה נאהאט  איר    !פאר אונז  שוין צוריק

רושה, ויתכן  וכולן באו לדון עם ישראל על הי  :ברי יואלדזאגט דער 
ע"כ היו צריכים לדיינים  מם הי' להם סכסוכים רבים, שגם בינם לבין עצ 

 ... הדיינים כל אלה להםיק ספ מהרבה, ולא היו  

קר  בונען מ טא וואס זענען געשן  די מענטש געווען    טאקע זענען    זיי

געמוטשעט און געפייניגט  , איםמשהמיט  קריגטן זיך געוא ועד ערב 

שהרי באמת לא דן   ט:דער כלי יקר טייטש י וו .תענות און מענו מיט ט

נען  זע   ,עןנ' נאכן פסק  י' פא  ., דהיינו שש שעותם זמן דייניםם כי א כל היו

לע  א אים מיט און זיך געקריגט מיט ביי משה  טאנעןגעשנאך די חברה 

   א . תענוסארטן ט

י  זי  .עלטגשט זאט פון ליב געלט, ווערן ני מענטשען וואס האבן ווייל 
 ער. ללאן דן פאר יעד ן און קריג ון וועלן זיך קריגא  און דארפן ארפןד

 ?איז זייער טענה א טענה
  י זענען נניח זי  .ירושה ין אין הלכותעמיק זיצופיל מנישט לאמיר 

ילו ווען  אפניין,    א טענה?טענה דען  זייער    איז  ,יורשיםדי  געווען  באמת  

 טענה נישט קיין טענה. זייערדי מצריים אליין, איז דאס זאל זיין 

פעם אחת באו בני מצרים   :(.עא)סנהדרין דערציילט די גמרא אין 

יים  בני מצר ל זענען די  נמאאיי   , מוקדון  לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס 

ן  רופזיי , מיט א טענה אלכסנדרוס מוקדוןג יענ סן ק גרויום צ געקומען

וה' נתן את  :  תורה שטייט  די ? אין  עהןיז געשא  אס וו  .שפטם מדי אידן צו

אלע  מיר ווילן צוריק די " .)שמות יב, לו( חן העם בעיני מצרים וישאילום 

   "גענומען!פון אונז ן האבן איד די  גאלד אין זילבער וואס 

ה קוקט דאס אויס ווי  אורלכט "און זאג זיי אויסערט קעניג הדער 

 " א גוטע טענה!

לי רשות  א לחכמים תנו אמר גביהא בן פסיס: דערציילט די גמרא

ע איד  ' ן דארט א פשוטגעווע   עס איז  . ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס

.  חויכו ם  צו  וויל גיין  עראז  חכמים    וואס האט געבעטן דיגביהא בן פסיסא  

ברענגט   איר   , ארזאגט נ" ם,  ע גוישמצריאון פרעגט די    ד קומט אן דער אי

ל אייך יוו איך  !וואר? ענען ז ייערע ווערטער אאז ה פון די תורא ראיה 

   "תורה. ע זעלב דין פו ט א פסוקמיענטפערן -פא

ם  ומושב בני ישראל אשר ישבו במצריפסוק איר די ו קענט צ"

ס הונדערט טויזענט זעק"   ת יב, מ()שמו  ?"שלשים שנה וארבע מאות שנה

איר    !ט און דרייסיג יארערפיר הונדפאר  נט  די געערליך  האבן אייך    אידן

 " אפשר באצאלן פאר דעם? אונז" "קענט  

החזירו לו  " ,זיי זאגטאון הערט די טענה אלכסנדרוס מוקדון  

תנו  "  ,יגצום קענ זיי  ןאג! ז זאגןשט וואס צו ן ניאבער זיי ווייס  ." תשובה

 

   ...ני ישראל הכשריםמשא"כ ב  ם במחלוקות.יב ומחזיקיערב, הם היו הערב רב שהיו מחרחרי רבוקר עד  צב אליך מן  ל העם נדמ"ש יתרו וכ  ה אפ"לומעת  ,שךבהמ  ברי יואלדבעיי"ש   א
. אין שאלה זו כשאלה האמורה (יא, בשמות ) וישאלו איש מאת רעהועי' רבינו בחיי עה"פ , תירוצים פיל ךטרעפן נאוועלן מיר  ,פרשת באדי מפורשים אין ן אין קוקוועלן יר מ אויב ב

 אלא צוה שישאלו מהם במתנה.בכלים שהוא על מנת להחזיר, 

מיד   , ובהבדקו ולא מצאו תש ,ץאבער נאך אל "לנו זמן שלשה ימים 

 ...ב  יהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות וברחו הניחו שדות

נגן פאר  לא אעלטער ב אלע גדי  ז א קיין שום שאלה נישט עס איז  
תאות  ון ן פעניעס קומט צו דער בער ווען א צדק.ב אמת ודי אידן ב

טענה א   יעדע ון פווערט , ךאון נא נאך דארף  ן ומען דארף א ,הממון
ט ה' נע ון מען טשטייט מען נאך א ,אז נאכן דין תורה ,כדי כךטענה, עד 

די גרעסטע   טט מיל' עוו' אב  איםן וואלט גלייך מע  ן דיין וויזיך מיט
 .ותלועו

 עה זיין...קען זיך טו נטשעאזוי א מווי , אמגא דוך נא
ין י ַהִחירֹת ּבֵ בּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ּפִ ֻׁ ַעל ְצֹפן ְוָיש  ם ִלְפֵני ּבַ ת  מו)ש. ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהּיָ

שהיה בין מגדל ובין  בעל צפון ביי דער ע"ז    :דער מדרש דערציילט , ב(יד

וואס ער   רגאלד אין זילבע ,טעראלע געלדי האלטן אב האט יוסף הים, 

כמו . הונגער יארןי במשך פון ד  אלע לענדערפון ליבן האט צוזאמגעק

   (יד ,)בראשית מז . " וילקט יוסף את כל הכסף שנאמר " 

די גאנצע רכוש פון  ן ארווגעאלטן באהדארטן  איז  , אזוי אויך

נדיג אז דאס  וד, האלטקעניגן ועוד וע זייערע ון לע אוצרות פאמצרים, 

 ע"ז.   זייערעבן  נהארט  לאץ, נסטע פ ט יגעהאיז די מערסטע אפ

  , טרא עםד  דן האבן דערגרייכטדי אי  געווען ביז  אלעס איז דאס 

לעס ס אאלעהאבן זיי  , זענען דארט אנגעקומעןאבער ווען די אידן 

 )מדרש לקח טוב(  גענומען.

שווערע   פילי דמיט  אוועק שפאצירןדי אידן ווי נו, זעענדיג 

געטראכט, האבן מסתמא דא אויך די ערב רב אוצרות פון די מצריים, 

דאס איז   ? נעמעןאייך רשות דאס צו בט ע ווער גר' איד, "אנטשולדיגט 

 " ! םבאלאנגט פאר די מצריידאס  , ייערעישט אנ

   :דף שז'(בדפוס חדש  ,אפרשת ב) ילקוט מעם לועזבער דער זאגט א

דאס  !נקט פארקערטופ, נאר יין טענה נישטקאלעס איז דאס  , דאיאו

אזוי די  ווי  ראי טצו ווייס !פאר די אידןגט נאל אבערליך האט לעס א

 ? ארטן דעקומאיז אנגעגעלט 

  האט , ינטפארד לעס אהאט דאס  רע סאוו ,טער יוסףאונזער פע

טאקע פאר   קגעלייגטאוועדאס  אוןות צראו נע זיי  אלע  ן ליב קגעמצא

ר' "  ,ךדורא אדגייען  און  יען ארויס פון מצרים ר גי צו נעמען ווען מיאונז 

 " ! פאר אונז טלאנגאבדאס  און פארמעגן דאס איז מיין פעטער'ס גוי, 

ן  וועט ער שויא ישבע כסף, לון אוהב כסף אבער ווען איינער איז א

 .הלכות וואס זאגן גאר אז ער איז גערעכטאון  היתרים  מינע  טרעפן אלע  

ירן  פרוב קודם וועט ער אים  ,ייט דאס נישטדער דיין פארשט און אויב

ין  זיי נישט קי  ,פראצענטדיר א חלק  "איך געב .םמיט שיינע משחד זיין

פרובירן    ער  טווע  ,נישטאים  גייט  יב דאס  או  !" ארבעט מיט מיט מיר  !ראנ

ט  נישט אן מי ךזימעגן. הייב שעדיגן דיין פאר וועלאיך " , מאיים צו זיין

  "מיר...



  

 
 ד
 

י פון דיער דיין איז אבער ווען ד ֵׁ ן וואס האבן  מענטש –ַחִיל ַאְנש 

ווען    .ן פאר קיינעםנען און געפעל ' חנפזיך נישט  זיי  דארפן    ,עלטאסאך ג

ֹ איז פון די דער דיין  יש  ַצע ְנאֵׁ ן וואס האבן פיינט געלט, זיי  מענטש -בָּ

  זיי עס על אף וואס אפשר קען  ,ריכטיג נען' האב נישט מורא צו פסק

 זענדליכע שאדן אין זייער געלט.רעפברענגן 

, לייגן די  מצב  אין יעדע   ן ריכטיגנע'סקפ   :ן ח פון א דיי כדאס איז דער  

 דעניש.נסארט געלט פארבלע ן די תורה און מצות פאר יעדע פו  הלכות

 ...נגןנגעפא אבן א ט וואס מיר הת מיקשיו  נטפערן דיארעלאמיר פ

 ?די פרשה פוןוואס איז אזוי חשוב 
  ,ויא ג אויב .לדיגע חשיבותוואעהאט פאר אונז א ג  די פרשה יא, 

לדיגע  אודי געופארשטיין קען , מגייר זייןזיך  ןאפי' פאר 

די  פארשטיין קען , ס ליגט אין דער געלטעניש וואנדלע פארב

נען  ' פסקקענען ו צא דיין  פאר ואס ליגטוקייט יגעוואלדיגע שווער

 ארףדדיין  אמדות  ך וועלכעאנצייכענען פונקטלי קומען און ריכטיג

דברי  "פ ע דעם אמת בלויזון א זעהן דער אמת ןקענע צו כדי  האבן

    ורתינו הק'... ער באקומט קרעדיט!!ת

  איידער רשה ער פהאט געלייגט דתורה הק'  אז דיו טעמא היינו

ת  וור קבלת התורה. לה ךעל אף וואס דאס איז געווען נא ,קבלת התורה

  ין לעבן א ריר עדעיווייל  געלטהאבן מען דארף אז  תמאס איז ע ,נול

אבן  הזיין מצות ומעש"ט דארף מען  צומקיים לויז באון  קאסט געלט 

פארקויפט פארן  ן וערצו ונישט ונג געבן טכף א אבער מען דארגעלט, 

 .יקרע  אן ר ל פאטפו ם דע ן כמא נישט מען זאל   ,געלט

י ֶכ " ךיז  וצ זאגמקבל זיין די תורה,  טסגיי ו דיידער א ב  ֱאלֹהֵׁ הָּ י זָּ אלֹהֵׁ ֶסף וֵׁ
ֶכם ו  לָּ גיי נישט ווערן איבערגענומען פון געלט, איך גיי  איך  .לֹא ַתֲעש 

 " עלט.יב גתורה צול   זוז כל שהוא פון דינישט עובר זיין אויף קיין שום 

 "מ...יצונעם איד בעת זיגע פארמעגן פ דער רי 
א שטארקע   ס איז דאלכאורה  :גמה איגר דער גאון ר' שלזאגט 

דן בעת  ס האט דער אייבערשטער געהייסן פאר די אי פארווא ,תמיהה

ל  אזויפיטוהן מיט  די אידן    גייעןוואס    ? הבז רגן כלי כסף וכלי  באצו  יצ"מ  

 ,ן זיי געדארפט בארגן מלבושיםנדערש וואלטע  ? מדברי ד אין געלט 

   מדבר. נעםצן איוכאטש נזאכן וואס מען קען  -' דוכ עסן ו

געווען דער גרויסע ריזיגע  ס איז ווא ,איז בכלל שווער , כןוב
איז  בכלל  ן עוו ?נאך און נאך פןאז זיי דאר  פון געלט ההשפע

ובפרט ווען   ?מדבר ם נעגעלט אי  נוצן אויסגעקומען פאר די אידן צו 
זארגן, ויך נישט געדארפט רויכן האבן זיי אדי מינימאלע געבפאר אפי' 

אקסן  געוואון מיטלט געביג ,ניי וועןענדיג געטיידער איז שקל זייער 
ן  ען גרייט יעדסן איז געוועזייער ורך די עמוד הענן, דטש יטן מענמ

  וט מען וואס ט  ?טיר, וואס דארף מען אזא הון תואפותאינדערפרי ביים  
 מיט דעם? 

כי באמת כל אלו שיצאו  ר חידוש: זאגט דער גאון א געוואלדיגע

 
 רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב...דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת  מר' שלמה איגר בן של הגאון רעק"א. עה"פבספר תורת אבות מובא   ג

וות עיני  רים גשמיים ותא ממצרים היה אנשים שהתרוממו והתעלו מדב

בשר ודם, כי כל אלה שהתאבו סתם לדברים גשמיים כבר מתו בשלושת  

רעדט    מען  ימי אפלה, וע"כ לא נשארו כי אם אנשים מעולים ומרוממים,  

יות נישט , זיי האבן קיין גשמןדערהויבענע מענטש זייער וןבאמת פ

 און נישט געוואלט... סטגעגלי

זיכערן מיט  אלט פארגעוו האט זיי דער אייבערשטערנאר וואס? 

זאלן  זיי און ביי זיי  דיג שטענזאל בלייבן  עסאז  ט נקייאט די דערהויב 

גת הבורא לצדיקים  הומהנ ,. דהיינוהיל חל פאלן וריקצנישט שפעטער 

להגיע להם למצב שלא  , את טבעםשעבדו והשתפרו מעשיהם ושברו 

ער אייבערשטער  ד , יפלו עוד לתאוותם כי עשה כל אשר עליו לעשות

  א זיין טבע און איז אנגעקומען צו ט צובראכן עהט אז דער צדיק האז

ט ער אים משפיע  וט ,פאלןכדי ער זאל נישט צוריק .מדריגהע עכער ה

     . זוה עוד לדב"ועד כדי כך שלא יתאע רב שפ מיט זיין 

יעצט אנגעהויבן משפיע  א  קדייהאט דער אייבערשטער  , ראפרעד

ם, ן מצרי די אידן זענען ארויס פו  עןוו  הויבן אנגע   .שפע  מער און מער זיין  

ביזת  די  פון  ווי מער  נעם  ביים איד " טן  ע ך געבזי  ערדער אייבערשט  האט

ן  עמ נעצו , החירות פיצו  דעפירט דעם אי ג אט ער , ה ךזוי אויא  ."מצרים

ן עדן  פון ג טקשיעגוצך נא האט ער, דערצו .ותפון דארטן די פיל אוצר

האט , יעצט פארטיגנישט כ נא ס איזע  .דיימאנטןשטיינער און טייערע 

ת  ביז פון נעס הויפעהויפענעס מיט  מעןנעהייסן  ר אייבערשטער גע דע

האבן  ,  ערשפעט   .געהאט ביז יעצט  בן הא   זיי וואס    ווי מער  צען מאל  הים,  

. דער  מןדי מיט  דיימאנטן לעופדווערל יפן טאג יעד באקומען זיי 

פיל ביז   אזוי און געבן איך וועל דיר געבן "  זאגט,אייבערשטער האט גע

   " קים.ון נאר וועלן קרבת אלא געלט ן פון לך ממש עקיז דו וועסט

*    *     * 

די   ערן פוןוו 'טמואספאר'  ,התורהבלת ה לקנזער הכנ דאס איז או

דארט מען ל אנצוקודער געלט זאל נאר זיין ווי א מיט! ז פון געלטע"

תכלית.   עגאנצאבער דאס איז נישט דער מען דארף אנקומען,  אווו

ער א  א בענקל אד ,א טישט ליב אדער האקיינער איז נישט מחשיב 

נאר א  זענען  זאכן  י אז דאים  ר פארווייל עס איז קלאר, עטרעג-פאסט

 נישט דער עיקר. דאס איז און   געברויכן נעזיי פאר מיטל 

וד הענן האט נישט  דייקא נאר די ערב רב, די וואס די עמ
געקענט עסן די   אלייןישט טאקע נאריינגענומען, די וואס האבן 

נאר ווען איינער האט זיי דאס געגעבן, זיי זענען נעבעך  ,מןהייליגע 
פון משה דעם    האבן געהערט  און ווען זיי  . תאות הממון  בליבן מיט די גע

,  מיט דיר נישט קיין שייכותהאט  רכושצן אנגם דע ,ר' גוי" :קקלארן פס
ט געווען  נישען זיי זענ  ",'ס ירושה'ס אברהם זיידע דאס איז אונזער 

משה  עט עשטאנען און געמוטשוייטער גו און, בהשותדי ט ן מירידצופ
 .ינאכטייטאג און ביפארפירט ב ,  בינור

- עלט ליבי גדאקע פאר ט"עזאגט מען און גקועיתרו איז ג ביז 
. י'סבר טארקע שטע וך און גהאבן אסאף מען דארפאר זיי  ,האבערס

  ן צו פילך שוי אוי 23ן פון איז איין בית די ,דןכע איבער פאר די ערליא
   .""ןלטאט ה ך נישוויל אי ,קף א ספו' אויפיא ,געלט'ס םיענע"יל ווי
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אטאליין ער  וי  ה ס'עגאז טקנפ '. 

מעתי דבר פלא הנה ש: וטבספר נחמד ונעים ווערט געברענג
בעל ספר מאירת עינים, האט  ,גידי אמת, דער גאון ר' פאלק כהןממ

ווער קומט פאר  ן איד,אמאל געהאט א דין תורה מיט א צווייט
ע טענות אויס בייד הערטדער דיין  וועמען א גרויסע סכום געלט.

גד כ"ב אלפים ן צד שכנבן פארט אז דער גאון מוז גענ'פסקאון 
 !זהובים

א גרויס וו רוצו זיין  דע ר דיין, זאג ,נ ים דע ב "ט א הא ך  אי
ר פסקט נ'קפס'גע יט  דע י דלו ה וו הלכ ר גאוןי  ן לייא דע ט אי רייב ן ש

" א זיין ינים רת ע "מאי ר  זפאל א דיאון  דיביי  זספ ! י ר דין וי דע  "אז

אכן נודע הדבר כמה ", זאגטאון  בהעלםדער גאון שטייט 
 "לעצמו.רואה חוב  דולים דברי רז"ל שאמרו אין אדםג

 ** * 

עה וי ב אז וי   !אר פרנסה?ט מען פו

מצוקה תוך בדחקות, מ זייערכידוע האט דער רב געלעבט 
נישט געשטערט  אים האט דאס ,םמיט דעם אלעאון , ורעבן ממש

 .ת הק'זיין עבוד וןפ

זאל דאס  דער רביצין "געהאטכסדר דאגה האט דער רב איין 
 "טראגן.כקענען אדור

עס  ,ל עולםרבונו ש"בהאי לישנא, עגט דער רב מתפלל זיין לפ
ווייל  מיר שיקן געלט זאלסטאז דו  איז מיר שווער צו בעטן פון דיר

יר איך זאל טרעפן אן אבידה איז מ .ן מתנת חנםוויל נישט קייאיך 
  ".ןזיין א צווייטצו זאגן ווייל מען דארף מצער  אויך שווער

חזק די מדת הבטחון אין זיי מ" ,ירט איך פון דהנאר דאס בע
 "...הארץ פון מיין רביצין די

לה איז יפתמיין אז מיר אויס  טעס קוק" ,שוןלהוסיים בזה 
 רנסהפ מיין גזייער ענווייל כל ימי איז מיר געווען  נתקבל געווארן

 "ן.צל נישט געהערט מיין רביצין קרעכקיינמאהאב און איך 

 עמוד רנ"א(, חכמת חיים)

 

 מעשה רב

ה ֶתֱחזֶ  ו זאגט:יתר ל הָּ ַאת ָּ םה ִמכ ָּ י ַחִיל עָּ ֵׁ     . ..ַאְנש 
י ַחִיל ִמ : זאגטמשה  ֵׁ ה ַאְנש  ֶ ְבַחר ֹמש  לַוי ִ אֵׁ רָּ ל ִיש ְ  ..."כ ָּ

 

 לדרך: צידה
 
 

 

 

 לט!גע
אך וואס מיר אלע ווילן האבן און דארפן  געלט איז א ז

נישט פאר מותרות, נאר פאר עצם קיום התורה  ,האבן
מיר דארפן געלט צו צאלן שכ"ל, צו גיין אין  .והמצות

מקיים זיין סעודות שבת... א  צו מקוה, צו קויפן ד' מינים, 
בר מצוה, חתונה, פאר כמעט ל, א ציצית, תפילין, קאפ

 זיך געלט...  אלע מצות מעשיות פאדערט 

אבער וואס מיינט דאס געלט פאר אונז? צו איז דאס 
  נאר א אופן פון זיך קענען באגיין אדער איז דאס א תאוה 

 סטעוויכטיגי  דעלט  ג  איז  ?ט איבער דער מענטשוואס נעמ

זיין ערשטע  ץ אלדאס  טלייגער  ם אוןאלעך, מער פון זא
   ר....אדע ט"עריטאפריו

  ,דארף בוחר זיין, דיין געלט אדער דיין תו"מ מעןוען ו
פארמעגן ביסטו   ןוועלכע קומט פריער? וויפיל פון דיי

איז דא א שאלה אויף דעם, עס עבן אויב גצופגרייט אוי
 אדער צוליב דעם דארפסטו אויפגעבן דיין תורה ומצות?

איינער וואס האט   ?ביסטו מחשיב אינדערהיים  ןמעווע
 ר איינער וואס איז אן עובד השם? אדע געלט

לאמיר זיך אלע   ,בלת התורהאן הכנה צו ק ץאל
ל "שונאי עפעס א שטיק עטוואסנעמען צו זיין נטערוא

 .בצע"

מסביר איז א "שונאי  נעןזען דער רמב"ן וווי רש"י א
אזא איינער וואס ווערט נישט  מהות, סארט א ,בצע"

לכע געלט וואס איז נאר דא א סיי ווע .נתפעל פון געלט
  וויל ער שוין נישט ,י אים אלייןאפי' בי ,שאלה אויף דעם

ער לויפט נישט נאך קיין געלט, זיכט נישט צו מאכן   האבן.
ער דארף נישט קיין    .ן געלטגרויסע געשעפטן כדי צו זאמל 

זיכט ער זיך נישט צו  ,ועל כולם .מתנות פון קיינעם
ער איז צופרידן מיט   ,ןפארזיכערן כסדר מיט זיין פארמעג

 לועז( )ועי' במעםדאס וואס ער האט. 

)אות ת' תלמידי חכמים(  : דער הייליגער פלא יועץ זאגט

ומה מאד צריכים לזהר התלמידי חכמים שיהיו שונאי בצע 
איז נישט  דער מדה פון א בן תורה ושונאי מתנות...

 לויפן און וועלן כסדר באקומען נאך און נאך...  כנא
             

 טאקע זוכה זיין.לאמיר            

 

 

 

 

 

 

 מוסר השכל



. פארדרייטע וועגן .

יו"ל בתלמידי תורה דשיכון סקווירא יע"א / בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  פרשת יתרו / גליון של"ה

גרונם: "טימבל וואו גייסטו?".

טימבל: "וואו איך גיי? איך גיי דאך צוזאמען מיט דיר".

גרונם: "אבער וואו אהין ווילסטו אנקומען?".

טימבל: "צום האלץ האקער".

נישטא  ביכער,  די  אין  טרעפן  וועסטו  האקער  האלץ  "די  גרונם: 
היינט אזא זאך ווי די אמאליגע האלץ האקערס".

פון  ארויסנעמען  וועל  איך  ביכער,  די  צו  גיין  לאמיר  "נו,  טימבל: 
דארט איין האלץ האקער".

גרונם: "ביכער קויפט מען אין געשעפט".

טימבל: "וואו איז די געשעפט?".

גרונם: "זיבן גאסן ווייטער פון דא".

טימבל: "נו, קום אהין".

גרונם: "איך וויל גיין פון א שארטקאט".

טימבל: "אך, וואס פעלט עס אויס".

גרונם: "דו קענסט חשבון?".

טימבל: "אודאי, איינס מיט איינס איז צוויי".

גרונם: "ניין, איך רעד פון אראפרעכענען".

טימבל: "וואס הייסט?".

גרונם: "קוק, די וועג אהין נעמט צוואנציג מינוט, אויב אבער גייען 
מיר פונעם שארטקאט נעמט עס צען  מינוט ווייניגער, קומט אויס 

אז דו פארדינסט צען מינוט".

טימבל: "זאג מיר וואס איך זאל טון מיט די איבריגע צען מינוט?".

גרונם: "וואס הייסט וואס, נוץ עס אויס".

וועל  עפעס  שוין  פארדין  איך  אויב  נישט...  זיכער  "דאס  טימבל: 
איך עס נישט גלייך אויסנוצן, איך וועל עס ענדישער אוועקלייגן אין 

גמ"ח.

גוט  עס  לייג  און  מינוט  צען  די  נעם  אזוי,  זיין  זאל  "גוט,  גרונם: 
אוועק, אבער קום שוין פון די שארטקאט".

יעצט האט טימבל זיך שוין געלאזט איבעררעדן, ער איז געגאנגען 
דורך דעם שארטקאט.

זיך טימבל צוריק און הייבן  זייט דרייט  אנקומענדיג ביים אנדערן 
אן צוריק לויפן: "דו - שרייט גרונם - וואו לויפסטו?".

טימבל: "איך האב געמאכט א חשבון, אויב פון איינמאל דורכגיין 
דעם שארטקאט האב איך פארדינט צען מינוט, וועל איך נאכאמאל 
איך  וועל  מאל  יעדע  און  צוריק  און  אהין  שארטקאט  דעם  דורכגיין 
פארדינען נאך צען מינוט, האב איך שוין היינט פארדינט א האלבע 

שעה".

גרונם: "דאס איז טאקע א גוטער חשבון" און גרונם איז מיטגעלאפן 
מיט טימבל צוריק ביז'ן אנדערן זייט שארטקאט, דערנאך נאכאמאל 

אהין און נאכאמאל צוריק. מ'דארף דאך פארדינען ווי מער צייט.

אזוי זענען זיי געלאפן ביז ביינאכט, און האבן געענדיגט דעם טאג 
מיט גרויס שמחה אז זיי האבן פארדינט גאנצע דריי שעה.

באזונדערע  א  באקומען  טימבל  האט  טאג  גוטער  אזא  נאך 
געשמאק צו גיין דורך שטארטקאטס און געדרייטע וועגן.

ווי  לענגער  נעמען  וואס  אזעלכע  געווען  וועגן  די  זענען  אמאל 
ביזנעס, אמאל  גייט  "אזוי  זאגט:  טימבל  וועג, אבער  געווענליכע  די 



פרשת יתרו / גליון של"ה גליון יראת ה' אלמדכם 

גיי  אמאל  ארויסנעמען,  מען  קען  אמאל  און  אריינלייגן  מען  דארף 
און אמאל טרעף  מינוט לענגער,  נעמט צען  וואס  וועג  א  דורך  איך 
איך א וועג וואס נעמט עלעוו מינוט שנעלער, בין איך ארויס מיט א 

מינוט רווח".

פון  געלאכט  האט  טימבל  און  טימבל  פון  געלאכט  האט  יעדער 
יעדעם. אבי יעדער איז צופרידן.

גייענדיג אמאל אין וועג, זעט טימבל פאר זיך א נייע שארטקאט 
וואס ער האט קיינמאל נישט געהאט געזען: "אה, איך מוז דא גיין - 
טראכט ער - איך דארף זען די פרישע סחורה, אפשר קען מען דא 

פארדינען מינוטין".

א  דא  ס'איז  גיין,  נישט  מ'קען  אז  זעט  און  נענטער  צו  קומט  ער 
געיט וואס לאזט נישט ארייגיין אין דעם וועג.

טימבל רעגט זיך: "פארוואס לאזט מען נישט דא אדורך? איך וויל 
אריינגיין, איינער זאל מיר אויפמאכן".

זען  צו  געהאט  רחמנות  האט  און  געגאנגען  אריבער  איז  איד  א 
טימבל רעגט זיך אזוי. רופט ער זיך אן: "טימבל, איך וועל דיר זאגן 

פארוואס ס'איז פארשפארט".

טימבל: "איך וויל נישט וויסן פארוואס ס'איז פארשפארט, איך וויל 
ס'זאל זיין אפן".

דא  איז  וועג  דעם  פון  סוף  רעדן...  מיר  לאזט   מינוט  "איין  איד: 
איז ממש  דערפאר  גיין,  אדורך  נישט  דארט  מ'קען  און  לאך  גרויסע 
א שאד אז מענטשן זאלן אריינגיין אין דעם וועג און אנקומען ביז די 
עק און זיך דארפן  צוריק דרייען, האט מען דא געלייגט א געיט, אזוי 

שפארט מען איין צייט פאר מענטשן".

מיר  גייט  ווער  טון?!  צו  וואס  איין  מיר  טיילט  "ווער  טימבל: 
אויסלערנען וויאזוי צו שפארן צייט? איך טוה שוין אין דעם ענין פון 

שפארן צייט, פאר לאנגע יארן. עפן מיר אויף דעם געיט".

נישט די שליסל פון דעם  נישט עפענען איך האב  איד: "איך קען 
נישט  עס  איך  וואלט  געקענט,  יא  וואלט  איך  אפילו  אבער  שלאס, 

געטון פאר דיר".

טימבל: "איר האט מיר נישט ליב?".

איד: "איך האב דיר זייער ליב, און טאקע דערפאר וואלט איך נישט 

געעפענט, אז דו זאלסט נישט דארפן גיין אומזיסט און זיך נאכדעם 
צוריק דרייען".

טימבל: "איר פארשטייט נישט, ווען מ'גייט אריין אין א שארטקאט 
מען  פארדינט  צוריק  מען  קומט  אויב  און  צייט,  מען  פארדינט 

נאכאמאל די זעלבע צייט".

איד: "ס'איז מיר זייער אינטערעסאנט וואס דו זאגסט דא, איך מיין 
וואס   - וועג  צו אריינגיין אין דעם געדרייטן  אז ס'איז ממש א שאד 
גיין  מ'דארף   - פעך  מיט  וועג  געהעריגע  קיין  נישט  אפילו  דאך  איז 
אויף זאמד און שטיינער און ווען מ'קומט אן צום עק דארף מען זיך 

סייווי צוריק דרייען, איז א שאד די גאנצע פלאג".

טימבל: "איך ווייס נישט פון קיין שאד צו זאגן, עפן מיר דעם טיר, 
אדער ברענג מיר דער וואס קען עס עפענען".

אין א שווערע  גיין  צו  נישט  זוך  נאר,  קיין  נישט  זיי  "טימבל,  איד: 
פון  וועסט  דו  דרייען,  צוריק  דארפן  סייווי  זיך  וועסט  דו  וואס  וועג 

דעם גארנישט האבן".

לשוב   ישראל  כל  צריכים  סוף  כל  סוף  עינים...  מאור  דער  זאגט 
אז סוף כל סוף דארפן אלע אידן תשובה טון בתשובה שלימה מיט 
א גאנצע תשובה, ואי אפשר להפטר מבלעדי זאת און ס'איז נישט 

מעגליך זיך צו פטר'ן אנדעם )ואתחנן עמ' תקכ(

אן  ווערן  טאג  איין  וועט  איד  איינציגער  יעדע  אז  הייסט  דאס 
אמת'ע ערליכע דערהויבענער איד.

די גאנצע פלאג פון פארדעם צו פאלגן דעם  וואס פעלט אויס  נו 
יצר הרע, אדער זיך אונטער פוילעצן פון הארווען אויף עבודת השם.

ס'איז גרינגער? ס'איז א שארטקאט?

מיט  טון  תשובה  און  דארט  פון  דרייען  צוריק  ממילא  זיך  מ'גייט 
אמת'ע חרטה פארוואס מ'האט זיך אזוי אויפגעפירט. 

איז  וואס  געיט  די  פאלג  בעסער  אויס?  אלעס  דאס  פעלט  וואס 
באלד ביים אנהייב וועג, פאלג די וואס לערנען דיר וואס יא און וואס 
נישט צו טון, באלד ביים אנהייב נעם אן די התעוררות וואס מ'לייגט 

אריין אין דיר אין עבודת השם.

לויף נישט אוועק, ווייל דו גייסט ממילא צוריק קומען דא.

א פרייליכן שבת

צו הערן די מעשה רופט קול התורה 8 - 4 - 2 - 845-678-8363, די מעשה פון דעם וואך איז אויף 211#



       pwwa, ur,h ,arp                      vru,v ,kce ,ca                       [cwwh vba] 540 iuhkd

?ekng ,njkn iut ;ux oh ,ghre idguu ignuegd ur,h zht xtuurtp

d ¤yŸn §l mi ¦wŸl ¡̀  dÿr̈ x ¤y £̀ Îl �k z ¥̀  d ¤yŸn o ¥zŸg oï §c ¦n o ¥dŸk Ÿex §z ¦i r ©n §y ¦i©e
:ŸeO©r l ¥̀ ẍ §y ¦i §lE (t jh)  hwwar ydtz"Ÿex §z ¦i r ©n §y ¦i©e" - ,`ÄE r ©nÿ dr̈En §y d ©n

:w ¥ln̈©r z ¤n ¤g §l ¦nE sEq m©i z©ri ¦x §w (t 'zye ohjcz 't,khfn) rgs ydgrp g"r
trubyrcn idguu zt ign yxhhuu utuu iup sEq m©i z©ri ¦x §w,njkn iut 

 ,shrh :iftz grgsbt hs idguu yahb iut ignuegd ur,h zht ekngi �n v
 hs iutr �t �c ydbgrc hwwar rtb ?l ¥̀ ẍ §y ¦i §lE d ¤yŸn §l - kf sdbf van kuea
:ktrahohxhb hs cuaj iguugd rtb zht ur,h rtp zt idtz ign ige 

van zt xts yzhhuu ogs lrus xtuu 'yftngd ihhkt ytv van xtuu
zht ohrmn ,ufn iup ohxhb hs hhc :rgchrgs 'ktrah kkf huu kuea zht

 hs iut 'gkt iht ;,ua t iguugd irvti �n iut r �t �cisht gkt ictv 
iut ydtzgd zht ;ux oh ,ghre rgct 'ohxb hs iht ekj t ytvgd

 yhhya xg huu huzt 'van lrus rtb irtuugd itygd (zy-uy sh)'d x ¤n Ÿ̀I©e
z ¤̀  m ¥xd̈ dŸ ©̀ §e"(:ErQ̈ ¦i §e "l ¥̀ ẍ §U ¦iÎi¥p §AÎl ¤̀  x ¥A ©C" il̈ ¥̀  w©r §v ¦Y d ©n d ¤WŸn l ¤̀

Ed¥rẅ §aE mÏ ©d l©r L §cï z ¤̀  d ¥h §pE "L §H ©nyhhya ekng ,njkn hhc iut '((th zh)

 ,l ¥̀ ẍ §U ¦i x ©ab̈ §e Fcï d ¤WŸn mi ¦xï x ¤W £̀ ©M dïd̈ §eogs yftngd ytv ihhkt van
 :yud zht rgchrgs 'xb'tcu gna vguna vnzt igzgd ytv ur,h xtuu 

 iguugd zht ?yftngd xts ytv ihhkt ubhcr van;ux oh ,ghre
'ekng ,njknukkf huu kuea zht van zt izhuugd ytv xts iut 

ohxhb grgsbt hs hhc rgct 'ydbgrcgd oht ytv xts iut 'ktrah
van zt igzgd yahb iyrts rg ytv 'ogs iht ihp,ua iguugd igbgz

 /ewwusu kuea zht(.wwr, ohkaurh iuhmn vru, iujrh)

rgsbhe xwvan iup igngb hs iup ogy rgs ymgh yhhya xtuurtp aurs

m ¥W §e :dÏ ¦x §kp̈ u ¤x ¤̀ §A i ¦zi ¦id̈ x¥B x ©n ῭  i ¦M mŸW §x¥B cg̈ ¤̀ d̈ m ¥W x ¤W £̀  d̈i¤pä i¥p §W z ¥̀ §e
 :dŸr §x ©R a ¤x ¤g ¥n i ¦p ¥l ¦S©I©e i ¦x§f¤r §A i ¦a ῭  i ¥wŸl ¡̀ Îi ¦M x¤f¤ri ¦l ¡̀  cg̈ ¤̀ d̈ (t jh)t zht xg

ign xtuurtp vru, hs ykhhmrgs ur,h wp iht ymgh yarg zt vthkp
ihua ictv hhz ,gac 'rzghkt iut ouard igngb hs icgdgd hhz ytv
ihhya yprtsgd yktuu 'irtuugd irhucgd igbgz hhz iguu ixhhvgd huzt
;hut thae gyxutuutc rgs rguua zht ltb ?,una wp iht oheuxp hs

ekng ,njknu ;ux oh ,ghre :tcu gna vguna vnyahb igs rg ytv '
?yftngd ytv rgyargchut rgs xtuu ohxhb grgsbt hs yrgvgd

 arsn iht yhhya xg :ihhz rhcxn xgkt ige ign rtb(z zf vcr ,una)

euxp iphut (t th ,kve) EP ¤̀ v̈ §n ¦z mi ¦nï ©d aŸx §a i ¦k m ¦in̈ ©d i¥p §t l©r L §n §g ©l g ©l ©y
van ignubgdbhhrt ytv rg xtuu ogs lrus xtuu ur,h ;hut yhhd xts
um iguugd vfuz ur,h ytv ihsn ihhe iptkybt zht rg iguu lhz um

wnd hs iht yhhya xg iut /van um ignuebt ohhc sucf xhurd;s ewwc) 

 (cwwg cm ydtzgd ytv rgyargchut rgs ztz̈i ¦id̈ x¥b i ¦k i ¦x §v ¦n a¥r ©z §z Ÿ̀l
 :Ÿev §x ©̀ §a  (j df ohrcs)iup igeburygd yxtv us utuu iup curd t khhuu

yahb rty ign khhuu .ktv t iprtuubhhrt yahb uyxktz rgxtuu ogs
yktuugd yahb rgyargchut rgs ytv rgchrgs 'vcuy hupf t ihhz
fwwtan 'ohv ,pa ohhc ohrmn yhn vnjkn t iftn iktz isht hs zt
'hhz yhn iyktv vnjkn ixhhvgd rgyargchut rgs ytv ekng yhn
ign ;rts irth ltxt hhz hhc isht hs iyktvgd ictv ohrmn khhuu

 :ubhbhbgk tkhnn 'cuyv ,rfv ictv :Fx §z ¦i r ©n §W¦I©e'tcu gna vguna vn
zt lts yxhhuu rg rgct 'ihhz rhhdn lhz ignuegd ymgh lts zht ur,h

jhanv ,unhc ohrd ihkcen ihtt ;hut igbgz isht hs iguu lhut iut 

 tdrs gfhuv(cwwg sf ,unch)xtuu ,ucuy hs yebgsgd ytv ur,h rgct '
ymgh oht ktz van zt yktuugd ytv iut van rtp itygd ytv rg
hhuum gbhhz ydbgrcgd ur,h ytv 'ihhz rhhdn oht iut ihhz vcuy rhfn

 yxhhv xtuu rgbhht 'ihzouardt iguugd zht rg zt van igbtnrgs um '
 iut 'oht hhc rdrzghktirtuugd yguugytrgd zht rg zt igbtnrgs um 

yhhya rgchrgs 'ihsn ihhe ignuegd zht iut vgrp iup srguua hs iup
iut 'ihhz rhhdn lhz ignuegd zht ur,h iguu ohngy hs ymgh yarg

 'tkp iputc cauhn zht ymghsEq m©i z©ri ¦x §w ,`ÄE r ©nÿ dr̈En §y d ©n
:w ¥ln̈©r z ¤n ¤g §l ¦nErgs xtuurtp ogy rgs zt ydtzgd yrghrp huu khhuu 

yahb ytv ign iut ;ux oh ,ghre yftngd ytv rgyargchut
hs um cuyv ,rfv idguu iguugd zht 'ohrmn yhn vnjkn t yftngd
rtb xts zht 'vnjkn yftngd th ign ytv ekng yhn rgct 'ohhrmn
zht 'cuyv ,rfv iup vsn hs rghhy rghhz zht iyargchut ohhc khhuu
zht iut ihhz rhhdn oht ktz rg van um ignuegd ur,h zht vsn hs yhn

 /,urhd hs igngbt yguu ign zt rgfhz iguugdrzghkt wr mwwvrv susk ire)

(rtnytxn sktuubhrd sus   
(

hytd wner zpt
?ur,h iup rgst van iup igbgz u,atu uhbc :ihbgc

 :d ¤WŸn l ¤̀  FY §W ¦̀ §e eip̈äE d ¤WŸn o ¥zŸg Fx §z ¦i Ÿ̀aÏ©e(v jh)wx iht rpx ,thre  wrvk

ihhke sus kwwz xg khhuu rtke yahb zht euxp rgs zt rrugn rg zht
 yhhyad ¤WŸn o ¥zŸg Fx §z ¦i Ÿ̀aÏ©e rgct 'ignuegd zht ur,h zt FY §W ¦̀ §e eip̈äE

lhz ignuegd lhut igbgz ur,h iup hurp iut rgsbhe hs igbhhn ige
 iut 'ignuegd zht ur,h rtb rapt rgst 'ihhz rhhdnFY §W ¦̀ §e eip̈äybhhn 

xg khhuu 'huzt gnan lhut igbgz oheuxp hs iht iut 'van iup ign
 yhhya d ¤WŸn z ¤W ¥̀  dẍŸR ¦v z ¤̀  d ¤WŸn o ¥zŸg Fx §z ¦i g ©T¦I©e iutd̈i¤pä i¥p §W z ¥̀ §e
 .y''iir/ohrpx hs iht ieue ignubgd lht ctv vagnk rgs kthzug ic i,buh oudr,

%u ychhrad ¤yn z©e §l Di ¥z §z §p ¦̀ §e d ¤yn §c iŸep §aE d ¤yn §c iŸeng̈ Ÿex §z ¦i `z̈ ῭
,`ẍ §a §c ©n §l zt rtke yhhya :uhbcu iut 'van iup ihz hs igbgz :u,atuhs 

 rgs iut /van iup chhuui,buh aurhpiup heuptk :ydbgrc dwwen iht 
 rgs 'ur,h iup igbgz uhbc zt yktv xtuu hwwcarohbez caunhs iup 

ihbg rgs iut van iup rgsbhe hs igbgz uhbc zt ydtz wxu, hkgc
 ihhya ;rts xtuurtp,FY §W ¦̀ §e eip̈äErtb ytv vrupm zt ikhhmrgs um 

rtp yrtuugd hz ytv yhhm gmbtd hs iut van yhn rgsbhe hs ytvgd
 hs lhut /vantrzg ictrgct /van iup rgsbhe hs igbgz hhz zt yktv 

 ihttchu vwws wev rvuz (cg yx ,una)xtuu 'ur,h iup igbgz uhbcu yhhya /
 whp rgs iut 'ihhz rhhdn lhz ignuegd igbgz,urut hmumbiup rvuz iphut 

 idhkhhvtwwshjyrgpybgrtp igbgz rvuz ogs yhuk zt 'asjn zht 
;hurt yhhd xg iut van ybhhn ign zt gkt yhuk :xbhht :oheuhs hhuum

 yahb yhhya xtuurtp huzt chut euxp idhsrghrp ogs ;hut ?E Ÿ̀aÏ©eiut
hs rtp van ,at yrghrp yhhya oheuxp gkt iht khhuu 'euhs t ltb
rtp uhbc yhhya ts rgct 'van iup rgsbhe grht xts ybhhn 'rgsbhe
rgs zt ybtxgrybht /ur,h iup rgsbhe hs xts ybhhn fwwg u,at
twwshj iup vrgv iyhuk rgct 'ogs iht shjh ,gs t zht rvuz rgdhkhhv
igbrgk gkt huu yap gyuap hs yhuk iut 'yap  rgdhyfhr t xts zht

 iup oheuhs hhuum hs ihhyartp ign ;rtstwwshj/jwwjpsu kwwnftu /
(pwwa, iukucz jna)
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   zecaerd xecn
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kgup t iguugd zht kwweumz ihnhzstrn whrt cegh wr ewwvrv ehsm rgdhkhhv rgs
iguu 'ohshxj gbhhz rtp 'asuev jur iup shhr gbgpt isgr ydgkp iut ,uguah
wr ewwvrv ihcr ihhz um ybtb ihhz yktuugd rg ytv 'itnrgdbuh t iguugd zht rg
 :ktuuayhr 'ytya gybtb t iht cr irtuugd rg zht 'kwweumz tertuun ejmh

ihhe irtp ypt ydgkp xtuu rjux rgxhurd t ybhutuugd ytv tertuu iht
iup ihcr oum ybtb dhsbghhz /iguugd jhkmn rghhz ytv iut shrh iphut dhmphhk
ltxt vb,n t ihcr ogs icgd iut ktuuayhr ihhe ihhd rg ydgkp ihnhzstr
lhz ydgkp rg iut yftbtc igbrgk igbge ktz hcr rgs zt yfgk iup xgeaup
/iyfhhk lhut ktz dguu ihhz iut vjkmv ;hut vfrc t ignuetc iut ihhz rhfzn
t iguugd zht xts iut shrh iphut irtp yprtsgd rjux rgs ytv ktnbhht
'ohasj hhuum rtp dhmphhk iht ihhz yprtsgd ytv rjux rgs iut shrh rgxhurd
ktz rg ihcr iup iygcgd iut yfgk ykgpts ihcr irtp ydbgrcgd rg ytv

 /vfrc t ignuetc iut 'ihhz jhkmn
ytv ign iut ohasj rhp rgchrt yhhd xg iut dhmphhk ihhe yrtp rjux rgs
krud xwitn rht ;hut ietrargs lhz chhuu ihhz ytv rjux iup yrgvgd yahb
ohasj rhp ihua zht itn rht zt ykhhmrgs iut ihcr oum irtpgd zht hz iut
ybhhk hcr rgs ?oht yhn igagd zht xtuu yxhhuu rguu iut 'ohhvrgsbht yahb
ihhz iut igntb xwrjux ogs ktn gfhkyg rgcht ,wrzj iut kyhuue rht
lht 'apb ,ndg it ohhvt rtp 'chhuu ihhz um it lhz ypur iut 'igntb xwgntn
itn rht iut iftuu rtp t ltb rgchrt zht xg iguu rgct !ycgk rg zt vgz
hcr rgs iut ktuuayhr ihhe irtpgd rgyhhuu hz zht ignuegd ohhvt yahb zht
ltb yguu rg iut !ycgk itn rht zt rgfhz zht rg zt ydhvurtc rht ytv
iut ktn gfhkyg ,wrzjgd rgcht xts ytv iut !yhhvrgybuzgd ignue ohhvt
ogs iup rhy iht ign yptke ouhv hvhu rgct 'ydhvurtc eguut zht hurp hs
hs hhc vkann hs iht ygcrt rg zt ydtz tertuu iup rgmhpt t iut rjux
t iut itn rht iup yrtpxtp ogs yehagd oht ytv ign iut zhuv yfhrgd
oht ytv ign khhuu 'icrtyagd gwwk zht rg zt yfhrgd ogs iup vsug,

!dhmphhk icgk yhuy iptrygd
rht ytv hcr rgs 'ymgh iyftry um xtuu yxutuugd yahb ytv hurp hs
rgs zt yxhhuu hz iut 'yhhvrgybuzgd ignue ohhvt yguu itn rht zt ydtzgdum
t ydbgrcgd lts ign ytv ahyetp ts rgct 'aybgn rgxhurd t zht hcr
'ykunuyum zht hz iut 'yrtpxtp xwitn rht yhn dburhdgr hs iup ltz grtke
yhn gdtk grgyhc rht ykhhmrgs hz iut 'ihcr oum rgyhhuu yrtp hz iut
rgs zhc isbumgdbt xts iut tekuk ihhz ignubgd ytv hcr rgs /,uhfc gxhurd
ktn gfhkyg rgcht ,wrzj hcr rgs iut lhur yhn kup irtuugd zht rgnhm
rtp 'chhuu ihhz um it lhz ypur iut 'igntb xwgntn ihhz iut igntb xwrjux ogs
rgct !ogs yhn rgfhz ihc lht !ycgk rg zt vgz lht 'apb ,ndg it ohhvt
hcr rgs ytv !yfhrgd iup vsug, t ydbgrcgd ytv ign zt ydtz hurp hs

rgst yfhrgd ogs rgn uyxchukd ignguu 'yhhertya t yhn yrgpybggd rht
uyxktz oht vgz lht zt iut ycgk rg zt rhs dtz lht zt ?asuev jur ihhn

!ycgk rg zt ichukd
t ohhvt zht 'ehsm iup ohruchs grtke yrgvgd iut igzgd ytv hurp hs
xg /ignue ohhvt rgkgba xtuu ktz itn rht zt kkp,n zht iut 'gydhvurtc
ihhz iup rhy iphut yptkegd ytv rjux rgs iut iftuu rtp t rgchrt zht
hs rgct !ywakjwgd ygnf hz ytv 'ybpggd ytv chhuu ihhz iguu iut cuya
iht vbunt hs ytv ybuzgd ignue ohhvt ltb yguu rg zt ehsm iup dtzum
ign iut ignue yguu rg zt iguugd rtke zht xg zt yertyagd rht ehsm

 :iguugd zht xtuu ykhhmgs itn rgs iut lhz yxhrd
rjux t dhmphhk iht gnaygre rgzbut iht ignuegdbt zht yftb ihht
um rgnhm t ygc rg iut 'aybgn rgcuaj t iut raug t huu ygshhkegdbt
rjux rgs 'shn ertya iguugd ohrjux hs igbgz dty grguua t ltb 'idhyfgb
'yfuzgd ytvgd ihua oht ictv hhmhktp hs iut cbd rgyxutuutc t iguugd zht
gkt zhc yrtuugd ytv rg iut 'ebhkp ygcrtgd rg ytv khhuurgs rgct
gbhhn itygdbt iut 'iptrygdbt yebup rhn ytv rg iut ;hy rghhz iptka
iut yrtpxtp ihhn iut ykgd gmbtd ihhn iyktvgd ctv lht utuu rgshhke

 !vyhkp yftngd ytv rg iut rgshhke gbhhz .tkp ihhn iht ydhhkgd
t rgct kzn ihhz yrhcurp iut kygya grgsbt t iht ihhrt rg zht khhuurgs
rg ytv iptkybt zht rg iut ihhya ixhhvgd iut ybgergs oht ytv hhmhktp
ign iut yrtpxtp ihhn iptrygd ign ytv khhuurgs /yhuy ;hut ixtagd oht
!yahb cgk lht zt ybhhngd ytv ign iut dhmphhk ihhe yehagd xts ytv
um ;hut ykgd iut rgshhke gktnrtb ihhe ytvgd yahb lht ctv khhuurgs
hs igdbtdgd khhuurgs lht ctv 'irtp ohhvt igbge iut ohauckn ghhb iphue
kxhct yhn iput ogbhhke t ;hut igksbtv yzungd iut cbd ogs iup ohauckn
lht ctv ltkxhcum iut 'isht gyud iup ignuetc ctv lht xtuu ykgd
rgchrgs !irtp ohhvt igbge iut ohauckn iphue um ;hut ykgd ybhsrtp
hhz iut xhurd rtd iguugd zht vjna rghhz /dbtk huzt yrghusgd rhn xts ytv
:ydtzgd lhhkd oht ytv xtuu ihcr oum ktuuayhr ihhe irtpgd lhhkd igbgz
rgst yfhrgd ogs ichukd ign ;rts ignguu chhuu ihhs ydgrpgd ytv lht
ehrum zht rg iut ihcr ogs yebtsgd ytv rjux rgs ?asuev jur ihhn

/ihcr ogs ipktvgd rgyhhuu iut raug t irtuugd
ksbgn ojbn irvt wr ewwvrv kehbhht xwihcr ogs ykhhmrgs ytv vagn hs

 'hcr rgbhnhzstr rgymgk rgs(tartuu fwwubnu 's"mr, kukt wy)yahb ytv rg 
iht iut 'jxp ka vsdvu ,wwvg ojbn jnm rpx jwwngc 'rgsbhe ihhe ytvgd
;hut vpur,k ohkg oht iup ohrpx gfhkyg irtuugd yeursgd zht swwxa, ,ba
ewwvrv iup iuz rgs iguugd zht rg 'ltb iut ,uars iuhmk arus iut xwwa

twwghz /kwweumz whrt cegh wr ewwvrvc sus gauvh vnka

   vb,n gbhha t  -iphuertp um sh hc,fu oheh,g ohrpxku tmnbc obhta ohrpxk hnkugv zfrn "ohrpxv okug" hwwg rutk tmuv
 $1700 sutn rsuvn ohasj r,xt ,ukhdn 'zbfat rhntyhz ohruzjn ygxxups vcr arsn 'tyhuutkx xups ,uguca khk iueh, 'ihythxuvn ewwvrv c,fn

iuz iut rpux ,gs iup uuhrc 'tyhuutkx xups rvuz hbueh, 'vph cmn rhntyhz ohhjv lrs rushx 'uk ujkaba c,fn hrujt kg aht iuzjv c,fa kyhuue 'rhntyhz
rgnhkvgm iut cr tptp uuhrc 'rhntyhz xups hbubhc rvuz ygx 'vchah gcuaj ihhz idguu ihcgayn iutdv iup uuhrc gbhha t 'ohkaurh iht vchah ihhz ighuc idguu
yhn rpx 'otp ovrct wrv um ydbtktc ytv xtuu rpx 'rtupn cmn rhntyhz xups jwwd ohhj jrut gwwua 'vru, ihhz ezjn um uuhrc t ichhra igntzum kwweumz cr

hembhne cegh wr iutdv ,nh,j iuuhrc iut ohrpx grgsbt idguu lhut iut izhhrp gkt hs khhnht rgst iupky iht ydgrp '    4403 - 16 Ave Brooklyn, NY
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  ?צו האבן גאנץ כלל ישראל געגלייבט אין די נבואה פון משה רבינו » 
א ֵאֶליָך  'ַוּיֹאֶמר ה שטייט אין די וואכעדיגע פרשהעס  ה ָאנִֹכי ּבָ ה ִהּנֵ ֶאל מֹׁשֶ

ַעב ֶהָעָנן  ֲעבּור ּבְ ַמע ּבַ ִרי  ָהָעם ִיׁשְ ַדּבְ ךְ  ּבְ ךָ  ְוַגם ִעּמָ פשט  .)ט, יט שמות( ְלעֹוָלם ַיֲאִמינוּ  ּבְ
צוגעקומען און  זענען כלל ישראלאז דורך מעמד הר סיני , פון דעם איז

 אמונה.אין געשטארקט געווארן 

דארף מען  'אז לכאואבן עזרא שטעלט זיך אויף דעם און פרעגט, די 
 'לכאואמונה איז צוגעקומען ביים מעמד הר סיני, פארשטיין וועלכע הוספה אין 

זענען די אידן שוין פון לאנג פארדעם צוגעקומען צו די העכסטע דרגות אין 
זוי ווי עס שטייט נאך ביי די פרשה ווען משה רבינו איז געקומען אנזאגן אאמונה, 

ְמעוּ  ָהָעם ַוַּיֲאֵמן די בשורה פון די גאולה ׁשְ י  ַוּיִ ֵני ֶאת 'ה ָפַקד  ּכִ ָרֵאל ּבְ  ֶאת ָרָאה ְוִכי ִיׂשְ
דוּ  ָעְנָים ּקְ ֲחוּו  ַוּיִ ּתַ ׁשְ אזוי אויך נאכדעם בשעת קריעת ים סוף שטייט , (שמות ד, לא)ַוּיִ

יְראוּ   אין פסוק ה ַוַּיֲאִמינּו 'ה ֶאת ָהָעם ַוּיִ ה 'ּבַ   .)לא, יד שמות( ַעְבּדוֹ   ּוְבֹמׁשֶ

...די ": דערליכע ווערטער, ווי פאלגענדאויף דעם וואונעזרא  די אבןשרייבט 
אידן זענען געווען אין מצרים, און עס זענען געווען צווישן זיי מענטשן וואס האבן 

דער אייבערשטער זאל רעדן א געהאלטן אז עס איז נישט מעגליך אזא זאך אז 
מיט א מענטש און ער זאל בלייבן לעבן, ממילא איז די נבואה פון משה רבינו 

 "יי.עווען אינגאנצען קלאר ביי זנישט ג

איז נישט , 'עבדו  ובמשה  'בה ויאמינו'פון דעם וואס עס שטייט אין פסוק און "
אלע אידן, עס שטייט  - 'כל ישראל'קיין ראיה אקעגן דעם, ווייל עס שטייט נישט 

 ", וואס דאס קען באדייטן אז נישט אלע אידן האבן געגלייבט.'ישראל'סתם 

האט דער אייבערשטער עס איז געקומען די מעמד הר סיני, ווען ממילא "
ז ביי מעמד הר סיני ווען די אידן וועלן זעהן אז דער א געזאגט פאר משה רבינו

ז שייך אייבערשטער רעדט מיט זיי פנים בפנים, וועלן זיי שוין גלייבן אז עס אי
רע אין די נבואה אזא דרגה פון נבואה, און ממילא וועלן זיי שוין גלייבן אויך למפ

ה ַהּיֹום אזוי ווי עס שטייט קלאר אין פסוקפון משה רבינו. און  י ָרִאינוּ   ַהּזֶ  ּכִ
ר אז דער  געזעהןאיינהיינט האבן מיר ' - (דברים ה, כ)ֶאת ָהָאָדם ָוָחי  לִֹקיםֱא   ְיַדּבֵ

 ל.", עכ"'אל בלייבן לעבןאייבערשטער קען רעדן מיט א מענטש און ער ז

עס איז "אבער קריגט זיך אויף איהם און שרייבט ווי פאלגענד: ן "רמבדי 
קינדער צווייפלן נישט אין קיין נבואה, ווייל זיי האבן נישט ריכטיג, ווייל אידישע 

ֲאֵמן  די אמונה נאך פון זייערע עלטערן, און עס שטייט שוין אין פסוק  ָהָעם ַוּיַ
ְמעוּ  ׁשְ ֲאִמינוּ , )שם( ַוּיִ ה ַעְבּדֹו ּוְב  'הּבַ  ַוּיַ איז  'כל'און דאס אז עס שטייט נישט , (שם)ֹמׁשֶ

, און מיט דעם 'כל'דא ביי מתן תורה שטייט אויך נישט נישט קיין ראיה, ווייל 
  ל.", עכ"אלעם איז ער אויך מודה אז דא האבן שוין יא אלע אידן געגלייבט

לק אין ן ווערט צוריק שווער די שאלה, וועלכע ח"למעשה, לויט די רמבאיז 
מעמד הר סיני, וואס איז נישט געווען פארדעם ביי  םאמונה איז צוגעקומען ביי

 .יציאת מצרים און קריעת ים סוף

  ה???האמונוואס זענען די דריי יסודות אין  » 
איז מבאר דעם גאנצן  ל)"גאון רבי חיים פרידלנדער זצפון די (שפתי חיים ספר אין 

עס איז מקובל בשם ": אלגענדענין בארוכה, און שרייבט ווי פ
אז עס איז דא אסאך דרגות אין , ל"זצישראל סאלאנטער  'די ר

אסאך דרגות אין אמונה פון אמונה. פונקט אזוי ווי עס איז דא 
איין מענטש צום אנדערן, צום ביישפיל, עס איז דא א מענטש 
וואס מען וואלט געווען גרייט איהם צו פארבארגן א קליינע 

און עס איז דא א מענטש וואס מען איז גרייט איהם צו פארבארגען  סומע געלט,
 "א גרעסערע סומע געלט.

זעלבע איז אין אמונה אינעם אייבערשטן, און אין זיינע נביאים. ווען  דאס" 
איז דאך , )א, ד שמות( ִלי ַיֲאִמינוּ  לֹא ְוֵהן ט'טענה'משה רבינו איז געקומען און גע

געווען בעלי אמונה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט קלאר אז די אידן זענען 
 ג"פ ר"שמו(   'מיינע קינדער זענען מאמינים בני מאמינים'ט, איהם צוריקגעענטפער

א קליינע דרגה פון אמונה, און די ויכוח נאר וואס דען, זיי זענען געווען אין , )ב"י
ויב די דרגה אין כביכול איז געווען אצווישן משה רבינו און דער אייבערשטער 

בשורה פון די גאולה און איז גענוג צו קענען הערן די  ,אמונה אין וואס זיי שטייען
 "ווערן אויסגעלייזט דורך משה רבינו.

זענען זיי דערהויבן געווארן צו א גרעסערע דרגה פון אמונה, ביי דערנאך "
נען צוגעקומען , ווי זיי זעון דערנאך נאכמער ביים מעמד הר סיניקריעת ים סוף, א

 "צו די גרעסטע דרגה אין אמונה וואס איז שייך.

אויב רעדן מיר שוין פון אפאר "ממשיך די בעל שפתי חיים און שרייבט: איז 
אין  ל און לערנט אונז אז עס איז דא דריי יסודות"דרגות אין אמונה, קומט די מהר

  ":, ווי פאלגענד)א"קפ 'עמ ז"מ פרק( 'ה גבורותאמונה, ווי ער שרייבט אין זיין ספר 
. ווען משה רבינו איז געקומען 'ויאמינו'דריי מאל שטייט די ווארט  און..."

ֲאֵמן אויסלייזן די אידן שטייט ְמעוּ  ָהָעם ַוּיַ ׁשְ י ַוּיִ ֵני ֶאת ְיֹהָוה ָפַקד ּכִ ָרֵאל ּבְ  ָרָאה ְוִכי ִיׂשְ
ה ֲאִמינוּ ַויַּ ביי קריעת ים סוף שטייט , )לא, ד שמות(   ָעְנָים ֶאת ה 'ּבַ , יד שמות( ַעְבּדוֹ  ּוְבמֹׁשֶ

ה און דערנאך ביים באר סיני שטייט נאכאמאל , )לא ַעב ֶהָעָנן ָאנֹכִ  ִהּנֵ א ֵאֶליָך ּבְ י ּבָ
ַמע ָהָעם  ֲעבּור ִיׁשְ ִרי ּבַ ַדּבְ ךְ  ּבְ ךָ  ְוַגם ִעּמָ   ".)ט, יט שמות( ְלעֹוָלם ַיֲאִמינוּ  ּבְ

י יסודי הדת. און אויב חס ושלום פאלט אוועק די דריי אמונות זענען ד אט" 
זאך. איינס איז די אמונה אין השגחת  איינע פון די דריי, פאלט אוועק די גאנצע

אויף די גאנצע וועלט, פון אויבן און פון אינטן, און נישט אזוי ווי די מינים  ת"השי
ויב אזוי, . ווייל אזאגן אז דער אייבערשטער האט חס ושלום אפגעלאזט די וועלט

פארוואס דארפן מיר איהם דינען, אויב קימערט ער זיך נישט און קוקט זיך נישט 
  ".אום וואס טוהט זיך אויף דער וועלט, און ווי אזוי מען פירט זיך אויף

אז דער מיינט צו זאגן, אז די ערשטע חלק אין אמונה איז גלייבן אין  דאס" 
פרט און פרט אין די בריאה, און אייבערשטער קוקט זיך איהם אויף א יעדע 

אטעמאטיש נעמט דאס שוין אויך אריין אין זיך אמונה אין שכר ועונש, ווייל דאס 
גאנצע זיך אומקוקן פונעם אייבערשטן אויף די בריאה איז כדי צו זעהן ווי אזוי די 

  "ל זאגט."מענטשן פירן זיך אויף און זיך אפרעכענען מיט זיי, אזוי ווי די מהר
  "ל איז ווייטער ממשיך און זאגט:"די מהר וןא" 
צווייטע אמונה איז, אז אלעס איז אין די האנט פון די אייבעשטער, און אז  די" 

עס חוץ פון איהם אליין. און דאס איז אמונה עס איז נישט דא אין דער וועלט עפ
יז און אוודאי אז יעדער אאין די מציאות פון די אייבערשטער אויף דער וועלט. 

ר מודה אין די מציאות פונעם אייבערשטן, נאר מען גלייבט נישט אז אלעס אין דע
  ".וועלט איז א חלק פונעם אייבערשטן, און דאס איז אט דער חלק אין אמונה

אנדערע ווערטער, אמונה אין מציאות פונעם אייבערשטן מיינט צו זאגן,  אין" 
אז מען גלייבט אז ער איז דער ט פונעם אייבערשטן. אמונה אין די איינציגקיי

איינציגער מציאות אוף דער וועלט, ממילא געוועלטיגט ער 
קיין שום זאך איז נישט אויף א יעדע זאך אויף דער וועלט, און 

  ".האלטבאר פון איהםצוריק
ל ממשיך און זאגט די דריטע חלק "איז דער מהר דערנאך" 

 "אין אמונה, ווי פאלגענד:

 ק פרשת”ערב שב

 פ”שנת תש י' מרחשון
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רעדט מיט א מענטש, יז, אז דער אייבערשטער האט געדריטע אמונה אדי "
און האט זיי איבערגעגעבן די תורה. און דאס איז די אמונה אז די תורה איז פון 

 "הימל.

עלערנט, אז חוץ פון די חוב פו אמונה אין ל ג"דעם האט אונז דער מהרמיט "
ר מענטש השגחה פרטית און אין מציאות פונעם אייבערשטן, ליגט א חוב אויף דע

אז דער אייבערשטער אנטפלעקט זיך פאר מענטשן אויף דער וועלט  צו גלייבן
אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א הימלישן ון בלוט, און פון פלייש א

 "תורה, כדי צו וויסן ווי אזוי מקיים צו זיין זיין רצון.

 די פון השתלשלות די פון חלק יעדע אין ישראל כלל פון אמונה די » 

 גאולה

: און איז מסביר אלערנטן מאמרדי בעל שפתי חיים איז ממשיך, מיט זיין באון 
די ל מסביר "לויט דעם ביאור פון די דאזיגע דריי חלקים אין אמונה, איז דער מהר"

  "דריי יסודות פון די אמונה פון כלל ישראל, ווי ער שרייבט ווי פאלגענד:
די פיין פון די אידישע דער אייבערשטער האט געזעהן ווען  דעריבער" 

דער ערשטער , שטייט אין פסוק לייזןצואויסזיי משה רבינו קינדער, און געשיקט 
וואס דאס גייט ארויף אויף די  ,'ענים את ראה וכי  עמו את 'ה פקד כי ויאמינו'מאל 

  " .פון השגחה פרטיתערשטע אויבנדערמאנטע חלק אין אמונה 
אט דער " ער שפתי חיים איז דאס מסביר, און זאגט:דאון 

דאזיגע צייטאפשניט איז געווען א לאנגע תקופה פון 
גטשאפט און באהאלטנקייט. קליינע קינדערלעך אינטערטעני

אין טייך, און אריינגעבויעט  זענען אריינגעווארפן געווארן
געווארן אין די ווענט, און עס האט אויסגעזעהן אז דער 

שטער ווייסט נישט אדער מאכט זיך נישט וויסענדיג אייבער
 "פון וואס עס גייט פאר.

ביי  געווארן געמאלדןנאכדעם ווען די אידן זענען אבער "
די בשורה פון די גאולה, האבן זיי קלאר איינגעזעהן ווי דער 

 'גוט אום אויף דער וועלט, וואס אפיאייבערשטער קוקט זיך 
, מיט דעם הט פון אויבן אויףעס האט נישט אזוי אויסגעזע

מיינט נישט  'זיך אומקוקן'אלעם האבן זיי פארשטאנען אז 
אפענע גוטסקייט, נאר עס קען דוקא צו זאגן אז מען זעהט אן 

מען זעהט הערשט א באהאלטנקייט און  יינען אז עסאויך מ
 "נישט קיין גוטס.

האבן זיי פארשטאנען אז דאס שווייגן פונעם דעריבער "
און  רשטן האט נישט געמיינט צו זאגן אז ער זעהט נישטאייבע

, אזוי ווי 'מאכט זיך נישט וויסנדיג'קוקט נישט, נאר אז ער 
ֵני ֶאת ֱאלִֹקים ַוַּיְרא זאגט אויפן פסוק 'י הק"רש ָרֵאל ּבְ ַדע ִיׂשְ  ַוּיֵ

הארץ און צוגעלייגט כביכול ער האט ' , )כה, ב שמות( ֱאלִֹקים
  ".'נדיג געמאכטנישט זיך נישט וויס

ביים שירה די פסוק האבן די אידן אויסגערופן  דעריבער" 
ֵאִלם ָכמָֹכה ִמי  'ל הק"און ווי חז , )יא, טו שמות( 'ה ּבָ

צווישן די ווער איז אזוי ווי דיר ' )יא טו, מכילתא(   ענען'דרש
און סיי  'שטארקע'אין לשון הקודש קען מיינען סיי  'אלים'( 'שטימע

דאס הייסט, אז עס איז פארהאנען צייטן וואס דער אייבערשטער פירט  ,)'שטימע'
זיך אויף כאילו ער איז שטים, אבער מיט דעם אלעם איז דאס א חלק פון זיין 

  " .השגחה
כדי צו שטארקן זייער אמונה, האט דער אייבערשטער געשיקט משה  און" 

אנג און די קרעץ, און ווי אותות און מופתים פון די של רבינו זאל גיין זיי ווייזן
ְמעוּ  ְולֹא ָלךְ  ַיֲאִמינוּ   לֹא ִאם ְוָהָיהברענגט אויף די פסוק  'י הק"רש  ָהֹאת ְלֹקל ִיׁשְ

אז ווען דו וועסט זיי זאגן אז די ', )ח, ד שמות( ָהַאֲחרֹון ָהֹאת ְלֹקל ְוֶהֱאִמינוּ   ָהִראׁשֹון
עדט אויף זיי לשון הרע, געווארן אויף דעם וואס דו האסט גער ביסט געשלאגן

, ווייל מיט דעם האט זיי דער אייבערשטער קלאר געוויזן אז וועלן זיי דיר גלייבן
א צדיק  'קוקט און זעהט א יעדע זאך וואס פאסירט אויף דער וועלט, און אפי ער

 ".זינדיגט, ווערט געשטראפטוואס 

די גאולה, גייט  די אמונה וואס שטייט גלייך ביים אנהייב פון אויס, אזקומט 
 ארויף אויף די אמונה אין השגחה פרטית.

די צווייטע מאל וואס עס שטייט  ל איז ממשיך און איז מבאר, אז"די מהר און" 
 ובמשה 'בה ויאמינו' אז די אידן האבן געגלייבט, ווי עס שטייט ביי קריעת ים סוף

ז די אמונה אין גייט ארויף אויף די צווייטע יסוד פון אמונה, וואס אי  'עבדו
  "ת, ווי ער שרייבט ווי פאלגענד:"מציאות השי

דיגקייט פון די 'וואר געווארן די אמתביי קריעת ים סוף זענען די אידן גע און" 
מציאות פונעם אייבערשטן אויף דער וועלט, און אז עס איז נישטא קיין שום זאך 

ן רשות און זיין ן זייאויף דער וועלט חוץ פון איהם, און אז אלעס איז אי
 אז ער קען איבערטוישן פון ים צו יבשה. זעהןוויבאלד מען האט גע -מעגליכקייט 

י דעריבער האט רחב געזאגט ַמְענוּ  ּכִ ר הֹוִביׁש הֵא  ׁשָ  'ֶאת ֵמי ַים סּוף וגו 'ת ֲאׁשֶ
זי האט געדענקט אט דעם מופת, ווייל דאס ווייזט אויף אז אלעס איז  , (יהושע ב, י)

, און וויבאלד אז דא חוץ פון איהםגארנישט אז עס איז נישט ינע הענט, און אין זי
 "אלעס איז אין זיינע הענט, קומט אויס אז עס נישט דא גארנישט חוץ פון איהם.

, אז די אמונה צו וואס די אידן זענען איז מיט דעם מסביר ל"מהר די" 
עס איז דא א באשעפער צוגעקומען ביי קריעת ים סוף, איז נישט נאר אמונה אז 

אס אז נאר ער איז דא אין דער וועלט, און אז אלעס וואויף דער וועלט, נאר 
געפונט זיך אין די בריאה, געפונט זיך נאר ווייל דער אייבערשטער געפונט זיך, 
און זיי זענען אלע אפהענגיג אנגעוואנדן א יעדע רגע אין די מציאות פונעם 

ס מחייב אז דער אייבערשטער געוועלטיגט איבער דעריבער איז דאאייבערשטן, 
, איז אויך אמונה 'אמונה אין מציאות ה ע און טיפע'אמת . קומט אויס אז דיאלעס

 "איינציגקייט פונעם אייבערשטן. אסאין ד

געגעבן פאר די אידן צו  דער אייבערשטער האט » 

  !!פארזיכן די טעם פון די גרויסע דרגה פון נבואה
יין די ממשיך צו מבאר ז 'שפתי חיים'איז דער פון דא און 

נאך די "דריטע יסוד פון אמונה, ווי ער שרייבט ווי פאלגענד: 
זענען די אויבנדערמאנטע צוויי יסודות און השגות אין אמונה, 

אידישע קינדער אנגעקומען צו די השגה פון אמונה אין תורה 
ווי עס ערשטן, נבואה אז זיי זענען פון הימל פונעם אייב אין און

שטייט אין פסוק אויסגעדריקט די דריטע מאל די לשון אמונה 
ךָ  ְוַגםבשעת מתן תורה  אמונה אין  - )ט, יט שמות( ְלעֹוָלם ַיֲאִמינוּ  ּבְ

  " .פון נבואהקייט פון תורה און 'דיגע'די אמת

 ער ווי ,ט) (יט, ן"רמב אין שוין מבואר דאס איז ן'אמת אין און" 
 אז אויגן, מיינע אין ריכטיג איז עס און" אלגענד:פ ווי שרייבט

א ָאנִֹכי רבינו משה פאר געזאגט האט אייבערשטער דער  ֵאֶליךָ   ּבָ
ַעב  נעפל די צו דערנענטערן ךזי זאל ער אז ,)ט ,יט שמות( ֶהָעָנן ּבְ

 ארום אזוי און איהם, מיט רעדט ער ווי הערן זאל פאלק די יכד
 דטרע איך ווי דיג'הערנ נביאים, זיין - אלישר כלל - אליין זיי וועלן
ֱאמֹר פסוק אין בפירוש שטייט עס ווי אזוי דיר. מיט  ֵאַלי 'ה  ּבֶ

ִמֵעם ָהָעם ֶאת ִלי ַהְקֶהל ָבָרי ֶאת ְוַאׁשְ ר ּדְ ל ֹאִתי  ְלִיְרָאה  ִיְלְמדּון ֲאׁשֶ  ּכָ
ִמי ךָ  ְוַגם ,י) ד, (דברים םַהּיָ  ".'ט) יט, (שמות ַיֲאִמינוּ  ּבְ

ו אויפשטיין פון צווישן זיי א "חאזוי ארום, אויב וועט און '"
אגן עפעס אקעגן ט, און וועט ז'נביא אדער איינער וואס חלומ

וואס דו האסט געזאגט, וועלן די אידישע קינדער זיי גלייך 
אפלייקענען, ווייל זיי האבן שוין אליין געזעהן מיט די אויגן און 

יסט צוגעקומען צו די גרעסטע דרגה אין נבואה געהערט מיט די אויערן, אז דו ב
 ".''וכו

 דאס אויך אזוי' פאלגענד: ווי הדברים בתוך צו דארט לייגט ן"רמב די און" 
ה ּיֹוםַה  פסוק אין שטייט עס וואס י ָרִאינוּ  ַהּזֶ ר  ּכִ  )כ ,ה דברים( ָוָחי ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹקים  ְיַדּבֵ

 אייגענע די מיט איינגעזעהן האבן מיר' גטגעזא האבן אידן די אז ,זאגן צו קומט
 דעריבער מענטש, א מיט רעדן זאל אייבערשטער דער אז מעגלי איז עס אז אויגן
ה ְקַרב ָמ  ַאּתָ  נבואה די שוין גלייבן מיר ווייל דיר, פון הערן ווילן מיר כג) ה, (דברים עּוׁשְ
  ".ל"עכ ,'נביאות עאל פון נבואה גרעסטע די איז עס אז דיר פון ארויס קומט וואס

זענען זיי צוגעקומען צו קומט אויס, אז טאקע ביים מעמד הר סיני ממילא " 
ביז אהער , "די דריטע יסוד אין אמונה פון גלייבן אין די נבואה פון משה רבינו

  .חיים שפתינעם ספר זענען די גאר באלערנטע ווערטער פו

ד הרב סיני, ליגט אויך אויס, אז אין די חיוב פון געדענקן די מעמ קומט
משה רבינו, און איבערגעבן פאר  פון גלייבן אין די נבואה פון חיובאינאיינוועגס די 

ס קינדער, אז מיר האבן אליין געזעהן די גרויסע דרגה 'אונזערע קינדער און קינד
  .ביים מעמד הר סיני פון נבואה

 

וואס אפי' עס "...

האט נישט אזוי 

אויסגעזעהט פון 

אויבן אויף, מיט 

דעם אלעם האבן 

זיי פארשטאנען אז 

'זיך אומקוקן' 

מיינט נישט דוקא 

צו זאגן אז מען 

אפענע זעהט אן 

 ..."גוטסקייט



צו דיר 
טייערער 
ברודער 

שיחי':
און מורא,  קיין פחד  נישט  צו האסטו 
נוצן די אינטערנעט אן קיין  אז דורך דיין 
פילטער, וועסטו צוברענגען אז ווען דיינע 
דיר  זיי  זאלן  אויפוואקסן  וועלן  קינדער 
זיי  זיין  גורם  אפשר  וועט  עס  און  נאכטון 
וועג,  אידישן  פון  אראפצופירן  אינגאנצן 
אדער למחצה לשליש ולרביע, אדער עס 
משפחה,  זייער  רואינירן  אינגאנצן  וועט 
ח"ו? ווי עס איז שוין געשען צו טויזנטער 

ר"ל. אנדערע, 

דעת,  בר  א  דאך  ביזט  דו 
פארוואס זאלסטו נישט נוצן דיין 

שכל?

געטרייער  א  דאך  ביזסט  דו 
ח"ו!!! אכזר  קיין  נישט  טאטע, 

דיינע  אויף  רחמנות  האב 
קינדער, און לייג נאך היינט ארויף 

פילטער. גוטע  א 

היינט. איידער עס וועט שוין זיין 
צו שפעט!!!

דבר הלכה:
א( עס איז אן איסור גמור צו נוצן די אינטערנעט 
פאר  עס  מ'דארף  ווען  ]אפילו  פילטער  גוטע  קיין  אן 
האט  עס  ווען  נאר  איז  פרנסה  לצורך  פון  היתר  דער  פרנסה. 

)פסק הלכה של הגריש"א ז"ל( כתבונו לדורות עמ'  א גוטע פילטער[. 
קנא(, ולהבחל"ח הגר"ח קניבסקי שליט"א ]ער פסק'נט אז עס 

ועוד(. )אגרות ומכתבים סי' קמג(  יהרג ואל יעבור[  איז בגדר 

ב( דער וואס נוצט אומגעפילטערטע אינטער נעט:

א. איז פסול לעדות  )בעל שבט הלוי )דרשות שבה"ל 
ח"ב עמ' עו(, הגה"צ אב"ד קארלסבורג שליט"א ועוד(.

ער  וואס  און  סופר,  א  זיין  צו  פסול  איז  ב. 
שרייבט איז פסול )בעל שבט הלוי( ס' מלבושי מרדכי 

רעו(. עמ'  ]יחוד[ 

מ'טאר  און  שוחט,  א  זיין  צו  פסול  איז  ג. 
)כנ"ל(. שחיטה  זיין  פון  עסן  נישט 

פילטערינג  די  פון  איינע  פון  סטיקער  קיין  אן  סמארטפאון  א  מיט  איינעם  זעסט  דו  ווען  ליינער:  חשוב'ער 
ארגאניזאציעס )ווי: משומר, גדר, טע"ג וכו'(, מיינט דאס אז מן הסתמא האט יענער נישט דערויף קיין פילטער. זאלסטו 
אים מעורר זיין דערויף בדרכי נועם )דברי חכמים בנחת נשמעים(, און דורכדעם טון פאר אים די גרעסטע גמילות חסד 
וואס דו קענסט אים טון, אים מציל צו זיין פון גאר הארבע חטאים. עס איז אויך מעגליך, אז דו וועסט דורכדעם האבן 

דעם געוואלדיגן זכות צו ראטעווען אים און זיין גאנצע שטוב פון אונטערגאנג.

דיין הילף...
נומער 2 - שבט תש"פ לפ"ק- ארויסגעגעבן דורך 'מצילים'

לע"נ מוה"ר משה אליהו בן אהרן וזוגתו מרת רבקה פערל בת אריה ע"הצו ראטעווען פון די געפערליכע שאדנס - ברוחניות ובגשמיות - פון די אפענע אינטערנעט 

בעזהשי"ת



דערציילונגען
צא בגינך

א יונגערמאן - וועלכער האט גענוצט אינטערנעט אן קיין פילטער - האט אנגעהויבן צו 

געשיקט  יענער האט  געפערליכער מצב אזש  א  צו  אנגעקומען  ס'איז  ביז  ווערן.  קאליע 

טעקסט מעסעדזשעס אום שב"ק ר"ל. אזוי איז ער געגאנגען מדחי אל דחי, ביז ער האט 

מיט  מיטגליטשן  געוואלט  נישט  האט  ווייב  זיין  אידישקייט.  אפלאזן  אינגאנצן  געוואלט 

אים, און עס האט שוין געהאלטן ביים זיך אויסלאזן מיט א גט. דער יונגערמאן האט זיך 

שוין ליידער געהאט פארבינדן מיט די משומדים פון .F.S געטרייע עסקנים און רבנים האבן 

זיך אריינגעמישט אין דער געשיכטע, און האבן זיך געמוטשעט עטליכע יאר, ביז עס איז 

געלונגען צו ראטעווען אים מיט זיין משפחה פון אונטערגאנג.

)מפי דיין חשוב שליט"א, שהיה בתוך הדברים(

צא בגין בניך

א פרוי, א חשוב'ע מחנכת, האט פארמאגט א סמארטפאון אין שטוב. זי האט עס געדארפט 

איר בחור  אינדערהיים.  קינדער  די  פון  גוט באהאלטן אפילו  און האט עס  פאר פרנסה, 

האט עס אבער געטראפן, און האט געזען דערויף געפערליכע זאכן – וואס ער זאגט אז 

ער איז דאס נישט אומשטאנד ארויפצוברענגען אויף זיין מויל –און דורכדעם איז געשען 

ביי אים א געפערליכע ירידה.

השי"ת האט געהאלפן, אז דער בחור האט זיך צום סוף געשטארקט איבער די שרעקליכע 

נסיונות, און איז צוריקגעקומען צו זיין פריערדיגע מדריגה.

)מפי הבחור הי"ו(

פאר קאמענטארן און הערות אדער צו באטייליגן זיך אין די הוצאות רופט: 504-500-1556
הפצה דורך "השומרים"

צא בגינך ובגין בניך
אויסצוגן פון א בריוו וואס א ישיבה בחור האט געשריבן צו א רב )גענומען פונ'ם בוך "הסינון הסופי"(



 

8פ לפ"ק גליון "תש יתרופרשת   

 דאנקען העלפט גלייך 
 

 
יישר כח באשעפער איז געווען די ערשטע זאך וואס 

איך האב געזאגט ווען איך בין אנגעקומען צום 
דאקטאר אין נישט געוויסט צו די אינשורענס 

אפיס האט פראבירט די  ארבעט אדער נישט.
ארויפצוברענגען מיין אינפארמאציע און ס'איז 

נישט ארויפגעקומען זיי האבען מיר געבעטן צו 
רופן די אינשורענס צו זיכער מאכען אז די 

 איך אז צוגעזאגט האב איך  אינשורענס איז גיט.
 ווערט אלעס אויב ברבים דאנקען ה"אי וועל

 זאגען ערשפעט מינוט אפאר. שנעל אויסגעקלארט
אבען געטראפען די אינשורענס ה זיי אז מיר זיי

אבער איך דארף אריין רופן צו טוישען אפאר זאכען. 
בשעת מעשה האב איך נישט געכאפט ווי שנעל 

דאנקען העלפט אבער ב"ה אפאר מינוט שפעטער 
איז אלעס געווארען אויסגעקלארט אין מען האט 

ן אויבען געזעין די יד השם ווי ער פירט אלעס פו
 צום גיטען

 
מיר האבען די זכיה אז די באשעפער שיקט  

 א דערמאנונג צו דאנקען 
 

צוריק באקומען די זאכען דורך 
 דאנקען

 
איך בין געווען אויפן וועג צו די עירפארט צו כאפען 

מיין פליגער ווען איך האב באמערקט אז איך האב 
טעל און מיין קאר  נישט מיין איידינפיקאציע

בערזעל און די פליגער האט זיך שוין כמעט 
גאנצע וועג געדארפט זיך הייבען. בין איך צוריק די 

וואס איך בין געקומען אין געזיכט אבער איך האב 
עס נישט געטראפען. איך האב אנגעהויבען זיין 

באזארגט אבער איך האב געזאגט יישר כח 
באשעפער און געדאנקט. איך האב נאכאמאל 

אנגעהויבען זיכען הער איך ווי מען רופט אויס מיין 
יר ביי די נאמען אז מען האט געטראפען זאכען פון מ

פראנט דעסק אין ב"ה איך האב אלעס געטראפען 
און איך האב ב"ה געכאפט די פליגער און צייט. 

יעצט וויל איך דאנקען דעם באשעפער ברבים פאר 
אלע גיטס וואס ער טוט מיט מיר אייביג אפילו ווען 

.איך ווייס עס נישט  
 

דאנקען און לויבען דעם הייליגער 
 באשעפער ארבעט אייביג

 

ישר כח הייליגער באשעפער די דאקטאר 
 פון די וועלט 

 
איך באקום יעדע שטיק צייט א אטאקע פון 

שטיינער און די נירן, פאר די וואס ליידן פון דעם 
פארשטייען ווי ווייטאגליך דאס איז, צוויי טעג 

צירוק האב איך באקומען א געפערליכע אטאקע 
כטען נאכט איך האב נישט געוויסט וואס צו טון, נע

איז עס שוין געווען ממש אום דערטרעגליך איך 
האב געדארפט אריינגיין אין שפיטאל. איך בין 

אנגעקומען אין שפיטאל און זיי האבען פראבירט צו 
פארגרינגערען די ווייטאג אבער ס'איז נישט 

געגאנגען. נאך בערך צוויי שעה האב איך געמיינט 
י ווייטאג. אינמיטען אז איך גיי אראפ פון זינען פון ד

האב איך זיך דערמאנט פון די עצה פון דאנקען דעם 
באשעפער. האב איך אנגעהויבען זאגען יישר כח 

באשעפער פאר די ווייטאג דאס איז זיכער נאר 
לטובה פאר מיר און איך האף אז איך קום אפ עפעס 
מיט דעם און צוגעזאגט אז איך וועל דאנקען ברבים 

גייט אוועק. ממש גראד נאכדעם איז ווען די ווייטאג 
די ווייטאג בעסער געווארען און בערך א שעה 

נאכדעם בון איך געווען אפען וועג אהיים פון די 
שפיטאל. געדענקט ווארט נישט צו דאנקען נאך א 
שטיק צייט, דאנק גלייך וועט דאס איינשפארען צו 

.זיין מיט ווייטאג פאר לענגער  
 

ָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת ֱאֶמתִּכי ֵאל רֹוֵפא ֶנֱא   
 תפילת תודה  

 

 דוד בן פייגא 
נא שרה ער ן שטק ב צחזלמן ייאור שנ  

 להצלחה בכל ענינים

 יחזקאל שרגא בן מירל

 להצלחה בכל ענינים

רבונו של עולם א דאנק!!!ב"ה הייליגער באשעפער, מלך מלכי המלכים הקב"ה, הערשער פון די וועלט,   
 א דאנק אויף די פילע צענדליגער טויזנטער מָאל ווָאס דו הָא סט מיר געהָאלפן,

 מיר אינטערגעשטיצט, מיר געראטעוועט, מיר דערפרייט, מיר אויסגעהיילט, מיר ָא פגעהיטן, מיר געמוטיגט.
צו טוהן מצוות, כח צו טוהן מעשים טובים, כח צו דאווענען.א דאנק אז דו ביזט שטענדיג מיט מיר, א דאנק אז דו שענקסט מיר כח   

והסט מיט מיר יעדער מינוט.א דאנק פאר יעדער מָאל וואס דו הָאסט מיר געהָאלפן און איך הָאב נישט געוואוסט צו זָאגן א דאנק. א דאנק אויף אלע חסדים ווָאס דו ט  
 א דאנק פאר יעדן ָאטעם וואס איך ָא טעם!

 
מיר אמָאל אויך אביסל טרויעריג, ווייל אלעס  דאנק דיר, מלך מלכי המלכים, אויך אויף דָאס ווָאס איך הָאב נישט. א דאנק צו דיר, וואס אמָאל איז מיר אויך שווער. א דאנק אז עס איזאון איך 

אין הארצן ווייס איך אז אלץ ווָאס קומט פון דיר איז דָאס בעסטע פאר מיר, און עס איז  איז דאך פאר מיין טובה, כאטש נישט שטענדיג קען איך זעהן אז דָאס איז פאר מיין גוט'ס ... טיף
 באשאפן געווָארן בלויז פאר מיר, מיט א פונקטליכע און פולשטענדיגע השגחה פרטית, וואס נָאר דער מלך מלכי המלכים קען טוהן .

 
ָא ּפשאצן דאס גוטס. בלויז נָאכדעם וואס מען געפינט זיך אין פינסטערניש, קען מען ָא ּפשעצן דָא ס לעכטיגקייט. א דאנק אויפן  א דאנק אז אמָא ל איז מיר שווער, ווייל נָא ר אזוי קען איך

 וואונדערבארן לעבן וואס דו הָאסט מיר געשענקט!
אנדערע. א דאנק וואס דו הערסט זיך צו שטענדיג צו מיינע תפילות. א דאנק אויף יעדע קלייניקייט וואס איך פארמאג , ווייל אלעס הָאסט דו מיר געגעבן, און נישט קיין   

צו דאנקן דיר, הָאב איך זיך בלויז באשעפער, איך בעט מחילה פון טיפעניש פון מיין הארץ אויב איך האב נישט אלעמָאל געשעצט דאס ווָאס דו הָאסט מיר געשענקט און אנשטָאט 
 באקלָאגט.

זט די גאנצע וועלט , איך בעט דיר, דערווייטער זיך קיינמָאל נישט פון מיר.איך בין עפר ואפר און דו בי  

פארציילן אידן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות 
. א גוטע בליק אויף השי״ת גוטע וועלט  דורך דאנקען דעם אויבערשטן!  

845.218.0005רופט:   
 אין ווערט איבערגענומען. 

גליון דעם  פארשפרייטען אין זכות די האבן קענט איר  
ווערן. געהאלפען איר קענט נאמען זיין גרויס מאכן אין ברבים  אויבערשטען דעם דאנקען אידן וואס דעם  דורך אין  

4070-941-347: רופט לרפואה לזכות אדער נ"לע  זיין מנדב צו  

אויבערשטען. דעם דאנקען זאלן אידן מער וואס כדי גליון דעם פרינטען אין פארשפרייטען צו רשות געבן מיר 8 גליון ק"לפ פ"תש יתרו פרשת   
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מודה 
אני...
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לקט רשימות רעיונות

התחזקות באמונה ובטחון 
וקבלת יסורים

מהרה"ח ר' מרדכי יצחק

בן פיגא יהודית סאמעט הי"ו

בעת אמירת "מודה אני" מידי יום ביומו

בבית הכלא

a
a
a
a

גליון קל"ז - פ' בשלח - תש"פ לפ"ק

למערכת להתענגמיוחד

בס"ד

שבח והודאה לכבוד 
די חתונה פונעם 

ערשטן אייניקל שיחי'
 בס"ד, דאנערשטאג 
 לסדר וידעתם כי אני ה' אלקיכם ]בשלח[ 
יא שבט תש"פ לפ"ק, בית הסוהר אטעסוויל נ.י.

היינטיגער  דער  ברכות  גוט מארגן מיט אלע   

"מודה אני"!

היינט דאנערשטאג איז א טאג נאך די חתונה 

דאס  וואס  שיחיו,  אייניקל  ערשטער  מיין  פון 

גאנצע  די  פאר  זאך  היסטארישע  א  באמת  איז 

דור  נייער  א  זיך  בויעט  עס  ווען  משפחה 

בעזהשי"ת, און אזא טאג איז באמת א יום שמחה 

זיך  וואס האבן  די  סיי  גאנצע משפחה,  די  פאר 

האבן  וואס  די  סיי  און  פערזענליך  באטייליגט 

טאג  א  איז  עס  פונדערווייטענס,  מיטגעהאלטן 

א שיינער חלק  ב"ה  און  און אהבה,  פון שמחה 

פון די משפחה מיינע קינדער און אייניקלעך זון 

געפארן  פערזענליך  זענען  שיחיו  טעכטער  און 

קיין ארץ ישראל און מיטגעהאלטן די חתונה.

דאס  איז  טורמע  אין  דא  מיר  פאר  אויך  און 

ביינאכט  נעכטן  און  שמחה,  גרויסע  א  געווען 

אינעם צעל  איינגעשפארט  אונז  ווען מען האט 

מיר  מיט  צייט  אביסל  געהאט  האב  איך  ווען 

צו טראכטן אויף מיין מצב, דאס איז חוץ דעם 

זיין דא איז א שווערע זאך זיך  וואס דאס עצם 

צו געפונען אין אזא טינקעלן פלאץ, און אסאך 

לעבן  דאס  אז  זעהט  מען  ווען  שווער  איז  מער 

די  אין  אייפער  פילן  מיטן  אן  ווייטער  גייט 

ווייטער  דא  דארפן  מיר  און  גאס,  דרויסענדיגע 

מיטהאלטן  נישט  דאס  קענען  מיר  און  זיצן 

פערזענליך.

ביים ערשטן  א חתונה  ווי  אזעלכע מאמענטן 

אייניקל ברענגט ארויף מחשבות פון יסורים און 

כל מצותיך אמונה

נייעס פון טורמע

מודה אני טייטשן

מודה אני טייטשן



פיין, נישט נאר דער צער פון זיין דאף נאר דער גאנצער 

בארג פון זיצן דא 19 יאר זייט מיין ארעסט, און ביי אזא 

לוגט  עס  און  עבר  גאנצער  דער  ארויף  קומט  מאמענט 

מחשבות  די  אז  גרינג  זייער  איז  עס  אויגן,און  די  פאר 

ווייטער און ארייגיין אין א טרויעריגער  זאלן לויפן אזוי 

שטימונג.

גלייך  מען  און  שכל,  געהאט  האט  מען  אז  ב"ה  אבער 

אפגעשטעלט די מחשבות, און מען האט אריינגעטראכט 

מיט א קלארן דעת, און מיט א קלארע אמונה, און מען 

דאס  האט  ווער  החלטה,  קלארע  די  צו  צוגעקומען  איז 

געשיקט?,  אהער  דא  מיר  האט  ווער  געמאכט?,  אלעס 

דער  דאך  איז  געטון?.דאס  אלעס  דאס  מיר  האט  ווער 

גרויסער גיטער באשעפער!

ווי איך האב שוין אסאך מאל געשריבן אז אמונה  און 

נישט  איז  און אמונה  פון אלע שורשים,  איז דער שורש 

אזא פשוטע זאך, עס איז די וויכטיגסטע זאך אבער עס 

דאס  גרינג  אזוי  נישט  איז  עס  אבער  זאגן,  צו  גרינג  איז 

צו שפירן.

דער רמב"ם זאגט אין די ערשטע אני מאמין "אני מאמין 

באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג 

לכל הבריאים, ועשה ועושה ויעשה לכל המעשים", און 

אז  וויסן  צו  הארץ  גאנצן  מיט'ן  שפירן  מען  דארף  דאס 

גאנצער  דער  פון  קאנטראל  אין  איז  אייבירשטער  דער 

וועלט, און ווי מער מען שפירט דאס אלץ מער איז מען 

קיין  נישטא  בכלל  איז  עס  און  גוט  איז  אלעס  אז  רואיג 

שלעכטס, ווייל אלעס וואס עס געשעהט איז נאר וואס 

דער אייבירשטער וויל, און מיר גלייבן אין איהם אז אלעס 

איז גוט, און ווי איך האב שוין אסאך געשריבן אז ווען איך 

אריבער א שווערע מאמענט חזר איך דער ערשטער אני 

מאמין איין מאל אין נאכאמאל ביז מען שפירט זיך רואיג.

און  אוועק,  יסורים  אלע  גייט  דאס  טוט  מען  ווען  און 

גייט דאס גאנצע טינקלקייט אוועק,  ווען מען טוט אזוי 

און  ליכטיקייט,  צו  איבערגעדרייט  ווערט  אלעס  און 

חתונה  די  ביי  נעמען  אנטייל  קענען  נישט  דאס  אפילו 

איז געווען גאר א שווערע איבערלעבעניש, און אזוי אויך 

האב איך נישט געהאט די געלעגנהייט צו קענען רופן די 

מחותנים און אנווינטשן לכבוד די חתונה, דאך האט מיר 

די מחשבות פון אמונה אוועק גענומען דער גאנצער צער, 

און איך האב געקענט מסיח דעת פון די גאנצער ענין און 

איך בין געווארן אנגעפילט מיט שמחה.

זיצענדיג ביי מיין טישל אינעם צעל האב איך געגעבן א 

שבח והודאה להקב"ה אז איך האב דערלעבט די שמחה 

פון די חתונה פונעם ערשטן אייניקל, און הערשט נישט 

לאנג האב איך חתונה געמאכט דאס ערשטע קינד, און 

זוכה  ווייטער, ב"ה מען האט  זיך  די דורות צוען  ב"ה אז 

געווען צו ערליכע אידישע דורות ישרים מבורכים וואס 

גייען בדרכי אבות.

איך  האב  הארץ  אין  שמחה  גרויסע  די  מיט  אט  און 

געגאנגען  איז  און מען  דאווענען מעריב,  געשטעלט  זיך 

פונעם  טראכטענדיג  בה',  לבי  סמוך  רואיג  שלאפן 

אי"ה  שרייבן  וועל  איך  )וואס  אני",  "מודה  מארגענדיגן 

קימעדיגע וואך(. מזל טוב!

op

וויאזוי חרדישע ארעסטאנטן 
שטעלן איין ווען עס קומט צו 

שמירת התורה והמצות 
א לענגערע קלארשטעלונג ארטיקל געשריבן דורך הר"ר מרדכי יצחק שליט"א

- חלק א' -

 מאנטאג ראש חודש שבט תש"פ לפ"ק, 
בית הסוהר אטעסוויל

גאר  א  געהאט  איך  האב  בא  פרשת  מאנטאג  היינט 

נאנטע  גאר  מיינע  פון  איינער  דורך  וויזיט  חשובער 

מיר  האבן  געווענטליך  ווי  אזוי  און  שליט"א,  נפש  ידידי 

שמיעסן  די  צווישן  שמועס,  תוכ'נדיגער  א  גאר  געהאט 

וואס  נושא איבער  וויכטיגער  גאר  א  איז ארויפגעקומען 

איז  שמועס  אונזער  הגם  באריכות,  שרייבן  דא  וויל  איך 

געווען איבער אסאך ענינים, וואס נישט אלעס קען מען 

אראפשרייבן, אבער מיר  און אז מען זאל האבן באשלאסן 

אז עס איז זייער וויכטיג אראפצושרייבן א שטיקל הסבר 

כדי מקיים צו זיין דעם "והייתם נקיים" און מען זאל נישט 

זיין לשיחה בפי הבריות, דעריבער האב איך מיר גענומען 

די טירחא אראפצושרייבן דעם לענגערן ארטיקל, און איך 

האף אז מען וועט דאס פארשטיין.

דער נושא איז געווען: אז צומאל שרייבט מען דא אין 

וואס מען טוט דא צווישן  גליון "מודה אני" איבער זאכן 

ווי  אויס  אפשר  עס קוקט  וואס  טורמע  פונעם  ווענט  די 

עגמת  זיין  גורם  מיר  קען  וואס  זאכן  אדער  אומלעגאל 

נפש אדער גאר מען זאל ח"ו קענען אנקומען אינעם לאך, 



וואס  ובכלל  טוען,  צו  דאס  מורא  נישט  האב  איך  וויאזוי 
איז מיט דינא דמלכותא דינא?, און וויאזוי קען איך דאס 
נישט  דאס  זיי  ליינען  צו  אי-מעיל,  א  און  אראפשרייבן 

אדורך?, 

האב  איך  וואס  דאס  ארויפגעקומען  איז  לדוגמא 
וואס  מעשה  די  ברבים  געווען  מפרסם  לעצטענס 
האב  איך  ווי  העעל"ט,  דחנוכה  ד'  בליל  געווען  איז 
אין  מנורה"  "חנוכה  היימישע  א  צוזאמענגעשטעלט 
און  צעל,  טורמע  אין  דא  געצינדען  ב"ה  האב  איך  וואס 
איז  און עס  א ארטיקל דעריבער,  איך האב אפגעשריבן 
האב  איך  ווי  אני,  מודה  גליון  אין  דא  געווארן  נתפרסם 
ב"ה  וואס   - פריינט  גיטע  עטליכע  פון  געהערט  צוריק 
אז אלא מיינע ידידים האבן מיט מיר א אפענע שפראך, 
און זיי קענען מיר אלץ א מענשט וואס האט ליב צו וויסן 
צו  מיר  פון  אפ  נישט  זיך  זיי  האלטן  דעריבער  אמת,  די 
באהאלטן  צו  נישט  זיכן  זיי  און  פנים,  אין  אמת  די  זאגן 
גארנישט, און זיי פארציילן מיר דעם אמת, און זיי האבן 
זיך אויף  ווינדערן  מיר איבערגעגעבן אז אסאך מענטשן 
מיר, פארוואס איך האב דאס געטון, צו האב איך זיך נישט 
איינגעשטעלט אז מען זאל מיר ח"ו מעניש זיין?, צו האב 
אינעם  פייער  א  אנצוצינדן  אז  געהאט  מורא  נישט  איך 
צעל?, צו האט נישט דאס געקענט גורם זיין אז עס זאל 

געשעהן א גרעסערע פייער ח"ו?, 

אפאר  קלארשטעלן  געוואלט  איך  וואלט  דעריבער 
אריינגיין  וועלן  איך  פאר  און  נושא,  דעם  בנוגע  נקידות 
בפרטיות אין די ענינים וואס מען קען יא טוען און וואס 
מורא  יא  דארף  מען  וואס  פון  און  טוען,  נישט  קען  מען 
האבן, און אויף וואס מען דארף נישט חושש זיין, וואלט 
איך אבער געוואלט אראפשטעלן אפאר יסודות וואס איז 
זענען  דאס  וואס  איד,  ערליכן  איינציגן  יעדן  פאר  קלאר 
אזוי  אט  אז  זיין  מחולק  נישט  קען  קיינער  וואס  זאכן 
דארף יעדער איד לעבן, און דערנאך וועלן מיר אריינגיין 

בפרטיות אינעם טעכנישן חלק.

אידן זענען גרייט אויף מסירת נפש אויף 
קיום התורה והמצות

א( עס איז א דבר פשוט וברור אז א יעדער איד וואס 
ומצוות,  תורה  שומר  א  איז  און  בהקב"ה  מאמין  א  איז 
וועט טוען אלעס וואס איז נאר מעגליך מקיים צו זיין אלע 
האבן  מיר  וויאזוי  און  אומשטענדן,  אלע  אינטער  מצות 
געהערט פון אונזערע עלטערן און פון אונזערע רבי'ס אז 
במשך הדורות האבן זיך אידן מוסר נפש געווען און מקבל 
געווען יסורים, כדי זיי זאלן קענען זוכה זיין צו מקיים צו 
און  פשרה,  שום  מבלי  הקדושה  התורה  מצות  די  זיין 
יעדן  א  פון  בלוט  די  אין  ליגט  וואס  זאך  א  איז  אט דאס 
ווען עס מאכט זיך א סיבה אז עס איז  ווען  איד, ממילא 
פארהאנען א עיכוב אז מען זאל נישט קענען מקיים זיין 
א מצוה, וועט א יעדער איד טוען כל מה שבידו אז ער זאל 

דאס קענען מקיים זיין.

נאר ב"ה אז היינט איז א פרייע וועלט וואס מען קען 
פלאגן  זיך  דארפן  זאל  מען  אז  פארשטעלן  נישט  זיך 

מקיים צו זיין א מצוה, ווייל ב"ה די וועלט איז היינט פריי 
און מען קען אפהיטן די תורה ומצות אן קיין שום שטער, 
א  פאר  שווער  זייער  איז  ממילא  הלאה,  ה'  יעזור  וכן 
מענטש זיך מצייר צו זיין אז ער זאל האבן א געלעגנהייט 
זיך איינצושטעלן עפעס כדי מקיים צו זיין א מצוה, אבער 
אסאך  יא  ליידער  זיך  מאכן  טורמע  אין  איז  איד  א  ווען 
ליידער  ווערן  המצות  קיום  די  ווי  געלעגנהייטן  אזעלכע 
האט  טורמע  אין  איד  א  אז  הערט  מען  ווען  און  נתעכב, 
דאס  איז  מצוה  א  זיין  צו  מקיים  איינגעשטעלט  עפעס 
איז  לאמתו  באמת  אבער  דתמוה,  מילתא  א  ווי  אפשר 
אין  איינגעפלאנצט  איז  וואס  וברור,  פשוט  דבר  א  דאס 
פון א איד איז קיום התורה  יעדן איד אז דער תכלית  א 
והמצות, און עס איז נישט פארהאנען קיין שום זאך וואס 

זאל אפהאלטן א מענטש פון מקיים זיין די מצות ה'.

יעדער האט זיך זיינע אייגענע נסיונות 
- און אין טורמע זענען פארהאנען 

ספעציעלע נסיונות
ב( דער וועלט איז דער "עולם הנסיון", און דער תכלית 
פון זיין דא אויף דער וועלט איז אז מען זאל זיך מתגבר זיין 
אויף די נסיונות, און יעדער מענטש ווי ער איז נאר, האט 
זיין,  מתגבר  זיך  דארף  ער  וואס  אויף  נסיונות  זיינע  זיך 
און אפילו עס שטייען נישט איבער איהם שומרים אדער 
וועכטער וואס לאזן איהם נישט טוען דעם רצון הבורא, 
דאך זענען פארהאנען אנדערע עיכובים און מניעות וואס 
לאזן נישט א מענטש אנגיין, און דער תכלית איז אז מען 

זאל זיך מתגבר זיין דערויף.

זענען  דור  היינטיגן  פונעם  נסיונות  די  פון  טייל  א 
דאס  וואס  נסיונות,  פרטיות'דיגע  זענען  וואס  נסיונות 
יצר  אייגענע  זיין  מיט  מענטש  איינציגער  יעדער  האט 
הרע, אבער א טייל פון די נסיונות זענען וואס האט אויך 
א שייכות מיט די רעגירונג, ובפרט לעצטענס הערט מען 
אז די רעגירונג פון פארשידענע לענדער - אריינגערעכנט 
ווילן  זיי  אז   - אמעריקא  דעמאקראטישע  פרייע  די 
ווי  אידן,  פון  לעבן  רעליגיעזע  די  אין  אריינמישן  זיך 
וואס דאס  והבנות,  שחיטה, כפרות, מילה, חינוך הבנים 
וואס  נסיונות  זענען  דאס  אז  איינער  יעדער  פארשטייט 
קומען אינטער און מען דארף זיך מתגבר זיין דערויף, און 
מען דארף לוחם זיין מיט די גזירות, און אויב ח"ו וועלן זיי 
דאס וועלן ארויפצוווינגען מיט געוואלד, וועט גאנץ כלל 
ישראל זיך אנטקעגשטעלן און וועט נישט פאלגן זייערע 
געזעצן, ווייל כלל ישראל וועט קיינמאל נישט אויפגעבן 

ח"ו די דרך התורה ומהסורה לנו.

"דינא דמלכותא דינא" איז נאר ווען עס 
איז איינקלאנג מיט די חוקי התורה

ג( אט דער דרך וואס מיר אידן האבן אז מיר זענען זיך 
איז  דאס  אט  והמצות,  התורה  שמירת  פאר  נפש  מוסר 
"דינא  צו  קאנטראסט  אין  קומט  עס  ווען  כלל  אין  אויך 
אין  זאגן  חז"ל  וואס  באקאנט  ווי  ווייל  דינא",  דמלכותא 
נכבודנצר  ווען  אז  תתר"ס(  רמז  פ"ג  דניאל  ילקוט  )עי'  מדרש 



דער צווייטער "לאקדאון" ווינטער שנת תש"פ לפ"ק )ח"א(
אין  וואך  פאריגע  באריכטעט  ווי 

אונזער גליון איז פאריגע וואך פרשת בא 

געווען א פרישער לענגערע "לאקדאון" 

פון מאנטאג פרשת בא ביז עש"ק, וואס 

די  אויף  אפגערופן  שווער  גאר  זיך  דאס 

צווייטער  דער  זייענדיג  ארעסטאנטן, 

אט  חדשים,  צוויי  און  בלויז  לאקדאון 

ר'  הרה"ח  וואס  אראפ  דא  מיר  ברענגען 

מרדכי יצחק האט אפגעשריבן דעם סדר 

היום במשך פונעם "לאקדאון":

אנגעהויבן  זיך  האט  לאקדאון  דער 

חודש  ראש  ערב  בא  פרשת  מאנטאג 

גענדיגט  זיך  האט  עס  און  תש"פ  שבט 

ערב שבת קודש נאכמיטאג הארט פאר 

זמן בעת כניסת השבת, 

אזוי ווי איך האב שוין געשריבן פאר 

לענגערן  אינעם  צוריק  וואכן  עטליכע 

עס  אז  לאקדאון  דער  בנוגע  ארטיקל 

סארט  עטליכע  פארהאנען  זענען 

לאקדאונס, וואס יעדער איינציגע האט 

אנדערע געזעצן און רעגולעישאנס.

געווען  איז  לאקדאון  דער  אמת 

עסן  בשעתן  ווייל  גרינגער,  אביסל 

פאר  אינדרויסן  זיין  געמעגט  מען  האט 

האט  מען  און  מינוטן,  קורצע  אפאר 

און  טעלעפאונס,  די  ניצן  געקענט 

מייקראוויעס,  די  און  שאויערס,  די 

האט  דאס  וואס  מינוטן,  קורצע  פאר 

אביסל  זיין  צו  געהאלפן  כאטש  אונז 

דאך  אבער  משפחה,  די  מיט  פארבינדן 

איז דער לאקדאון געווען זייער שווער, 

געווען  איז  מען  אז  געמיינט  האט  עס 

טאג  פונעם  שעות  רוב  איינגעשפארט 

אינעם צעל.

אונז  מען  האט  לאקדאון  בשעתן 

מען  פארוואס  סיבה  די  געזאגט  נישט 

איז  עס  "לאקדאון",  א  געמאכט  האט 

ארומגעגאנגען א "רומער" אז עס פעלט 

מיר  אבער  סטארידזש,  פונעם  טול  א 

געהערט  נישט  קיינמאל  דאס  האבן 

אפיציעל פון די וועכטער, און מיר וועלן 

נאך שרייבן שפעיטער איבער דעם.

גאנץ  געווען  דאס  איז  בכלליות 

א  זיין  געמוזט  האט  מען  ווייל  שווער, 

גאנצן טאג אינעם צעל, אבער עס זענען 

געווען זאכן וואס זענען געווען גרינגער.

און אט אזוי האט זיך דא אנגעהויבן...

מאנטאג ראש חודש שבט - דער 
ערשטער טאג פונעם "לאקדאון"

ווען איך האב מיר צוריק געקערט צו 

די דארמעטארי אפטיילונג האט אלעס 

אויסגעזען נארמאל, איך האב גענומען 

עפעס  האבן  מיר  און  וואסער,  הייס 

געליינט.

וועכטער  דער  האט   3:25 אום 

זאל שוין אריינגיין  אז מען  אויסגערופן 

מען  דארף  געוונטליל   - צעלן  די  אין 

נאכמיטאג  דער  צוליב   3:30 גיין  ערשט 

גארנישט  מען  האט  דא  אבער  קאונט, 

געזאגט קיין סיבה, ער האט געהייסן אז 

אלע  צעל  צום  אריינטראגן  זאל  יעדער 

זיינע חפצים, מען האט יעדן צוגעיאגט, 

אבער עס האט דאך נישט אויסגעקיקט 

אז עפעס גייט טאקע פאר.

געלערנט מיינע שיעורים,   איך האב 

מנחה,  דאווענען  צו  געגרייט  זיך  און 

איך  האב   4:00 געקומען  איז  עס  ווען 

אויס  נישט  רופט  מען  אז  באמערקט 

וויסן  לאזן  צו  "ריקאלל",  דעם טעגליכן 

דערנאך  ארויסגיין,  שוין  קען  מען  אז 

האט מען אריינגעפירט די ארעסטאנטן 

וואס זענען געווען אינעם טשאפל, און 

הערשט אום 5:15 האט מען אנגעהויבן 

דער קאונט, אבער מען האט גארנישט 

געמאלדן.

אויסגעטיילט  מען  האט  דערנאך 

מען  האט   7:00 ארום  און  פאסט,  די 

עסן  גיין  צו  צעלן  די  פון  ארויסגעלאזט 

מינוט  אפאר  נאך  אבער  נאכטמאל, 

אזוי  גיין,  צוריק  מיזן  שוין  מען  וועט 

די  ניצן  געקענט  נישט  מען  האט  אויך 

קאמפיוטער  די  און  מייקראוויעיוו, 

האט  מען  אבער  טעלעפאן,  אדער 

גארנישט אויסגערופן.

מען האט אונז געגעבן ממש 5 מינוט 

צו עסן, איך האב ארויסגעטראגן די עסן 

צו מיין צעל, אזוי ווי יעדן טאג.

מיר  האבון  צייט  די  פון  במשך 

ארעסטאנטן  פארשידענע  פון  געהערט 

אפטיילונג,   CMS די  און  ארבעטן  וואס 

"מעינטענעטס"  די  איז  דאס  וואס 

זיי  וואס  טורמע,  די  פון  דיפארטמענט 

א  פעלט  עס  אז  איבערגעגעבן  האבן 

טול פון די ווערהאויז און זיי האבן מורא 

האבן  ארעסטאנטן  די  פון  איינער  אז 

געלייגט א יד דערויף.

וועל  איז?,  אפטיילונג   CMS די  וואס 

איך דא אביסל אראפשרייבן בקיצור:

א  זיך  אין  האט  אפטיילונג  דער 

אין  האט  וואס  "ווערהויז"  ריזיגן 

פארטס,  און  כלים  סארטן  אלע  זיך 

די  צו  באלאנגען  וואס  חלקים  ווי 

היטינג,  די  דיפארמענט,  עלעקטעריק 

פעינט,  גראז,  די  שניידן  צו  כלים  אלע 

אלע  סופלייס,  פלאמבינג  ערלי  אלע 

עס  פייפס,  האלץ,  לאמבער,  ערליי 

די  וואס  אפטיילונג  ריזיגער  א  איז 

דארט  ארבעטן  וואס  ארעסטאנטן 

ווערן  זיי  און  מלאכות,  די  אט  קענען 

אבזערווירט דורך די וועכטער.

א  האלטן  וועכטער  די  אפילו  אבער 

ארעסטאנטן,  די  אויף  אויג  וואכזאם 

ארעסטאנט  א  אז  מאכן  זיך  קען  דאך 

עטליכע  באזיץ  זיין  אין  האט  וואס 

אדער  האמער  א  ווי  טולס,  קליינע 

דער  ווען  איז  סקרול-דרייווער,  א 

ער  קען  נישט  באמערקט  וועכטער 

דאס באהאלטן און דאס אריינשמוגלען 

אינעם טורמע, ממילא איז דאס א וועג 

און  פארשווינדן,  ווערן  זאלן  טולס  אז 

ווען זיי באמערקן דאז קען דאס זיין נאך 

עטליכע טעג, ממילא אפילו זיי מאכן א 

טרעפן  גארנישט  זיי  וועלן  לאקדאון 

דאס  שוין  קען  ארעסטאנט  דער  ווייל 

האבן פארקויפט שוין לאנג.

פארזעצונג קומט  אי"ה

לאקדאון!!



האט געוואלט צווינגען חנני' מישאל ועזרי' אז זיי זאלן זיך 

ביקן צו די עבודה זרה, האבן זיי געזאגט פאר נבוכדנצר 

שטייערן  שווערע  מיט  שטראפן  אונז  ווילסט  אויב  אז 

זענען דאס  אדער ארבעט ביסטו אונזער קעניג און מיר 

מקבל באהבה, אבער אויב ווילסטו אונז צווינגען צו דינען 

עבודה זרה, ביסטו גלייך צו א הונט!

וז"ל המדרש: ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא 

נבוכדנאצר, אם מלכא למה נבוכדנאצר, ואם נבוכדנאצר 

ולגלגליות  למיסים  אם  לו  אמרו  אלא  מלכא,  למה 

ולארנוניות את גוזר עלינו את מלך, ואם לעבודת אלילים 

'את וכלבא שוין' ואין את מלכא עכ"ד.

קהלת  רש"י  אין  געברעגנט  אויך  ווערט  מדרש  דער 

דברת  ועל  שמור  מלך  פי  אני  ב(  ח,  )קהלת  פסוק  אויפן 

מלכי  פי  לשמור  נכון  אני  רש"י  זאגט  אלקים,  שבעת 

דברת  ועל  וארנוניות,  בגולגליות  בנו  המושלים  האומות 

השבועה  את  יעבירונו  שלא  ובלבד  אלהים  שבועת 

שנשבענו למקום, ועל דברת, ואצל דברת שבועת אלהים 

ועזריה  מישאל  בחנניה  מצינו  כן  המלכים,  פי  אשמור 

שאמרו לנבוכדנצר )דניאל ג( לך אמרין מלכא נבוכדנצר לא 

חשחין אנחנא על הלא פתגם להתבותך, אם מלכא למה 

נבוכדנצר, ואם נבוכדנצר למה מלכא, אלא כך אמרו לו, לך 

אנו אומרים לאת מלכא לנו לעבודה ולמסים ולגולגליות 

אך על לנא שאת אומר עלנא לעבוד עבודה זרה נכוכדנצר 

את, ולא מלך, ואת וכלבא שוין [א].

שם משמואל )פרשת  ווערט געברעגנט און ספה"ק  [א]   און אזוי אויך 

שמות( באורך שביאור יסוד גדול שבאם גוזרין האומות גזירות בעניני גשמיות 

מעל  להעברה  גזירות  גוזרין  אם  אמנם  העולם,  אומות  כלפי  להכניע  צריכין 

הדת ובעניני רוחניות אין לציית להם, ובזה כתב לבאר הכתוב ואלה שמות בני 

ואידי  אידי  או  לכתב  לדקדק  יש  דהנה  וגו',  יעקב  את  מצרים  הבאים  ישראל 

יעקב או אידי ואידי ישראל. אך נראה עפי"מ שהגדנו כבר במק"א בענין שני 

השמות יעקב וישראל, דיעקב הוא מלשון עקב מורה על הכנעה, וישראל הוא 

התנשאות והגבהת הלב בדרכי ה'..., מ"מ אין זה סתירה לזה. דההכנעה היא 

המלך,  לפני  בהכנעה  העומד  מלך  לעבד  דומה  זה  למה  הא  בלבד,  להשי"ת 

שוטר  והוא  המלך  לעבודת  תחתיו  הנתונים  האנשים  על  מתנשא  הוא  ומ"מ 

את  שיכניע  המלך  לו  יצוה  אם  ואף  לבד,  המלך  לפני  היא  וההכנעה  עליהם, 

עליו  שצוה  למלך  אלא  לזולתו  כניעה  נחשבת  הכנעתו  אין  זולתו  לפני  עצמו 

שוטר  שהוא  האנשים  על  התנשאות  מידי  מוציאתו  זאת  כניעתו  ואין  ככה, 

עוז  לגלות הוצרכו להתחזק בכל  ישראל שירדו  והנה  עליהם לעבודת המלך. 

שמורה  הענינים  בכל  הזדיינו  ע"כ  בגלות,  יטמעו  שבל  הכחות  בכל  ולהזדיין 

חייב אדם  ל"ז.(,  )סנהדרין  ז"ל  ישראל שהוא התנשאות כאמרם  עליהם שם 

לעומת  בוז,  בעין  אלה  כל  על  ויביט  כאפס  ויהיו  העולם,  נברא  בשבילי  לומר 

מעלתו וחשיבות תעודתו, וזה פירוש הכתוב "ואלה שמות בני ישראל הבאים 

מצרימה" הכוונה שבאים בכח מה שהם בני ישראל, ויש בהם שלשת הענינים 

בצירוף  הכוונה שהוא  יעקב"  "את  ואמר  והוסיף  ישראל.  שם  עליהם  שמורה 

ההתנשאות  שבצירוף  והיינו  יעקב.  שם  עליהם  שמורה  והשפלות  ההכנעה 

הגלות,  כובד  על  מתקצפים  ואינם  מצרים,  וסבלות  הגלות  עול  עליהם  קבלו 

וכמ"ש הכוזרי ומי שסובל הגלות ומתקצף כמעט שמאבד את עולמו, והכניעה. 

ההכנעה  להיות  יכולות  וע"כ  הגלות,  את  הגוזר  להשי"ת  אלא  למצרים  איננה 

והשפלות במדור אחד עם ההתנשאות ואין זה מבטל את זה כנ"ל, ושתי אלה 

הזו לאחוז  והארוכה  לגלותנו המרה  לימוד  וזה  בגלות.  ישראל  החזיקו מעמד 

בשתי המדות יחד להתנשא ולהכנע ולסבול עול הגלות, וכמ"ש )איכה ג'( יתן 

והרה"ק אדמו"ר הר"ר בונם זצללה"ה מפרשיסחא  למכהו לחי ישבע בחרפה. 

אמר שבאם הגוי קורא על ישראל דברי זלזול, והישראל עונה לגוי לעומתו הרי 

דינא  פון  ענין  דער  אז  זיכר  איז  דאס  פנים  כל  על 

מיט  איינקלאנג  אין  עס  אויב  נאר  איז  דינא  דמלכותא 

סתירה  א  איז  עס  אויב  אבער  והמצות,  התורה  חוקי  די 

איז דאס בכלל נישט מחייב, ווייל מיר האבן א שעבוד צו 

די תורה הק', און אזוי שטייט מפורש געפסקנט להלכה 

גלייך  און ספהרה, ביסטו  געברעגנט  אין ש"ךכתוב ערט 

צו א הונט, און נמינזער קעניג און מיר זענען דאס מקבל 

ועוד(  שנ"ג  סי'  )חו"מ  ווילסוטטראס  אויב  אבער  באהבה, 

איז  עס  ווען  דינא  דמלכותא  דינא  נישט  זאגט  מען  אז 

אנטקעגן די תורה, ממילא קומט אויס אז דער ענין פון 

"דינא דמלכותא דינא" איז נישט קיין "בלענק טשעק" אז 

אלעס וואס די רעגירונג הייסט דארף מען טוען, ווייל אויב 

הייסט טוען פארקערט  די תורה  וואס  זאך  א  איז  דאסז 

דארף מען פאלגן די תורה הק'.

דער דינא דלמכותא איז : מען מוז 
געבן רעליגיעזע פרייהייט פאר אלע 

ארעסטאנטן
דעם  צו  צוקומען  נישט  מען  דארף  באמת  און  ד( 

מדינת  אין  היינט  לעבן  מיר  ווייל  אויבנדערמאנטע, 

דער  פון  יסוד  גרעסטער  סאמע  דער  וואס  אמעריקא, 

אמעריקאנער קאנסטעטוציע - דער ערשטער אדמענט 

- איז "פרייהייט פון רעליגיע", דאס הייסט אז דער געזעץ 

פון די רעגירונג איז אז מען דארף געבן פאר יעדן איינעם 

די געלעגנהייט מקיים צו זיין כל התורה כולה.

די זעלבע זאך איז מיט די טורמע סיסטעם, וואס פון די 

סאמע יסודות פון די "טורמע" די "ביורא אויף פריזאנס" 

איז אז זיי מיזן פארזיכערן אז יעדער איינער וואס געפונט 

זייער  איינהאלטן  קענען  זאל  סיסטעם  זייער  אין  זיך 

רעליגע אין טורמע

גרינד  אפיציעלע  זייער  און  זיך  ליינט  אזוי  אט  און 

פרינציפן:

אלע  פאר  צו  שטעלט  פריזאנס  אף  ביורא  "...די 

ארעסטאנטן צוגלייך פאר אלע רעליגיעס מיט א אחריות 

פראקטעצירן  צו  מעגליכקייט  א  צוגעגליכנקייט  א  און 

זייער גלויבינג און רעליגיע, וואס איז אין איינקלאנג מיטן 

בודשעט און סעקיורעטי און די רעגלמעסיגע סדרים פון 

מעגליכייקט  די  פ'ריזאנס,  א'ף  ב'יורא  די  און  טורמע  די 

אלע  פאר  אפן  זענען  אקטיוויטעטן  רעליגיעזע  פאר 

אדער  ראסע,  וועלכע  חילוק  קיין  נישט  ארעסטאנטן, 

נאציאנאליטעט  לאנד-בירגערשאפט,  אדער  קאליר, 

אדער רעליגיע...."

ממילא ווען עס קומט אויס אז די טורמע באמטע לאזן 

א  אדער  מצוה  א  צו  פלוכט  אידישע  א  אויספירן  נישט 

הוא מאריך את הגלות רח"ל, עכ"ד. אלא יסבול את הגלות בהתנשאות הנפש, 

נזכה  יכולים לסבול הכניעה וסבלות הגלות, ובזה  היפוך הכת הידועה שאינם 

לפאר תחת אפר בב"א, עכ"ל. 



מנהג, איז דאס נישט אין איינקלאנג מיט זייערע אייגענע 

"דינא דמלכותא", 

רעליגיעס  אנדערע  אלע  די  צו  קומט  עס  ווען  און 

געט מען זיי אלעס נאך, נאר ווען עס האנדלט זיך בנוגע 

חרדישע אידן רעכנט מען זיך נישט קיין סאך מיט דעם, 

צוליב וואס )ב"ה!( אז ארוב פון די ארעסטאנטן באשטייען 

נישט אז  זיי  וויחלן  פון אלע אנדערע רעליגיעס, ממילא 

זיי זאלן מאכן א ויצעקו, אבער אזוי ווי עס זענען נאר די 

איגנארירין  צו  מעגליך  זיי  איז  אידן,  זענען  וואס  יחידים 

זייער בקשות,

אזוי  איז  רעליגיע",  פון  "פרייהייט  פון  יסוד  דער 

שטארק און אזוי איינגווארצלט אין דער קולטור און אין 

די רעגירונג סיסטעם, אז גלייך ווען מען קומט נאר אן צו 

די טורמע, איז איינס פון זייערע ערשטע זאכן מיט וואס 

זיי זענען מקבל פנים דעם ארעסטאנט איז מיטן געבן א 

"טורמע געזעץ האנט-בוך", וואס דארט זענען אפגעשרין 

רעכטן  ארעסטאנטן  און  רעגולאציעס  און  כללים  אלע 

וואס איז נוגע פארן ארעסטאנט, וואס א גרויס חלק פון 

אט דעם האנט-בוך נעמט אריין דעם כלל פון רעליגיעזע 

פרייהייט, אבער למעשה איז דאס גאנץ ווייט פון דעם!

איד  יעדן  פאר  פארשטענדליך  זייער  איז  עס  אבער 

אריין  קומט  אויב  אז  צווייפל,  אדער  ספק  שום  קיין  אן 

קומט  והמצות",  התורה  "שמירת  בנוגע  שוועריקייטן 

אויס אז ער מיז זיך מקריב זיין פאר דעם, און עס פאלט 

די  פון  נאכלאזן  עפעס  זאל  מען  אז  איין  נישט  קיינעם 

וועגן וואס ער האט געזעהן ביי זיינע עלטערן, וואס דאס 

צועהט זיך אזוי דורי דורות און אזוי לערנען מיר אונזערע 

קינדער און אייניקלעך

דער  אויב  אפילו  איד,  יעדער  א  איז  דעריבער, 

זיך  געפינט  ער  אז  באשערט  איהם  האט  אויבערשטער 

ליידער איינגעשפארט אין טורמע, איז ער מחיוב מקיים 

צו זיין די תורה און די מצוה. אפילו אויב ער שטעלט זיך 

אויס צו בא'קנס'ט צו ווערן מיט א שווערע עונש, אדער 

דער  באמת  וואס  "שו",  אינעם  לייגען  איהם  וועט  מען 

גייט אייביג אן,  חיוב פון צושטעלן רעליגיעזע פרייהייט 

אפילו ווען מען געפונט זיך אינעם "שו", מוזן די טורמע 

צושטעלן אלעס, אבער למעשה איז דאס נישט אזוי, ווייל 

די אידישע געברויכן ווערן זייער אפט איגנארירט.

דינא דמלכותא  פון  כלל  דער  נישט שייך  איז  ממילא 

נישט  באמת  וואלט  דינים  זייערע  לויט  ווייל  דינא, 

א  מקיים  איז  מען  אויב  עולה  שום  קיין  זיין  געדארפט 

מצוה, נאר אדרבא זייער נישט געבן די מעגליכקייט איז 

אנטקעגן די קאנסטעטוציע.

וואס  ארויסצוברענגען  פלאץ  דער  טאקע  איז  דא  און 

עס קען יא ארויסהעלפן בנוגע שמירת התורה אין טורמע, 

און  וועלט,  דרויסענדיגע  די  פון  הילף  די  איז  דאס  וואס 

חשובע  גאר  און  שיחיו,  עסקנים  חשובע  פון  הילף  די 

אלע  וואס  יבורך,  הטוב  בשמו  אחד  כל  ארגאנעזאציעס 

שתדלנות  פארשידענע  מיט  איבערמידליך  ארבעטן 

א  ליגט  עס  און  וצלמות,  חושך  יושבי  די  ארויסצוהעלפן 

איין  זענען  אלע  מיר  אז  באטראכן  צו  איד  יעדן  אויף  חוב 

מיר  און  הקב"ה,  דינען  מיר  וואס  משפחה  איין  און  פאלק 

דארפן העלפן אנדערע אידן אז זיי זאלן אויך קענען טוען 

אלע מצות.

טורמע  יעדער  אז  קלאר:  איז  הענין  לסיכום 

וועכטער,  א  אפיציר,  א  דאס  איז  צו  איינגעשטעלטער, 

אדער א לוטענט אדער מיט א אנדערע נאמען, אויב טוט 

ער די מינדעסטע זאך צו פארבאטן א איד אדער איהם צו 

שטערן מקיים צו זיין א מצוה, איז דאס א קאנטראסט צו 

"דינא דמלכותא דינא" פון זייערע אייגענע געזעצן, ווייל 

זיי האבן נישט די רעכט דערצו, אדרבא זיי האבן א פלוכט 

קענען  זאל  ער  אז  ארעסטאנט  יעדן  ארויסצוהעלפן 

מקיים זיין זיינע לרעיגיעזע פלוכטן אומגעשטערט!

ממילא ווען איך פארצייל אייך בנוגע א אומגערעכטע 

האנדלונג פון א וועכטער, אדער בנוגע א "לאקדאון" וואס 

מען האט דא אויסגערופן, און וויאזוי מען האט זיך א עצה 

געגעבן, מיינט דאס נישט אז איך וויל דא עפעס פארציילן 

פאר די וועלט מיינע גבורות אדער מיינע געוואגטקייטן 

אלע  די  מיט  פארקערט,  פונקט  אדרבא  נאר  ח"ו..., 

מיר  אומבהאלפן  ווי  פארציילן  אייך  וויל  באשרייבונגען 

זענען נעבעך, אז אפילו דאס ביסעלע קאנסטאטושונאלע 

צו,  אויך  אונז  מען  נעמט  שוין  האבן  מיר  וואס  רעכטן 

פון  "חפצא"  א  ארעסטאנטן  מיר  זענען  אחד  מצד  ווייל 

וועלט  די פעדעראלע רעגירונג, און מיר האבן אויף דער 

מיר  און  אייגענטום,  קיין  נישט  האבן  מיר  "גארנישט", 

קענען זיך נישט אליינס א עצה געבן, און די פעדעראלע 

שוץ,  און  וואוילזיין  אונזער  אויף  אחריות  איז  רעגירונג 

אויסגעשטעלט  זענען  מיר  אז  אויך  מיינט  דאס  אבער 

ברענגען  פשוט  איך  וויל  ממילא  קאפעריזן,  זייערע  צו 

און  אומבאהאלפנקייט,  אונזער  אויף  אויפמערזאמקייט 

אויף  אריבער  גייען  מיר  וואס  שפירן  אביסל  זאל  מען 

אונזער הויט, און אז די אידן מיט ווארעם הארץ און האבן 

פאר  שתדלנות  אדער  עסקנות  טוען  צו  מעגליכקייט  די 

אז  אונז העלפן, אדער כאטש אזויפיל  זאל  אונז אז מען 

מען זאל אונז אינזינען האבן און די תפילות.

און דאס איז באמת אסאך מער, ווייל ליידער ניצן די 

וועכטער אויס זייער מאכט צו פייניגן די אומבאהאלפענע 

ארעסטאנטן, און מען קען גארנישט טוען, ווייל אויב איז 

אויב  אומגערעכט,  אייביג  מען  איז  מסכים  נישט  מען 

פראבירט מען זיך צו באקלאגן ביי די העכערע פענסטער 

נעמען זיי נקמה, צום באדויערן, דאס איז א פאקט דא אין 

דעם פארלאנטערטע לעבן אין טורמע, עס איז איינס פון 

די ּפסיכאלאגישע וועגן פון דער קולטור פון די BOP און 

זיין שטעקן, וויאזוי צו ברעכן דעם גייסט פונעם מענטש.

ווי מיר  ווערטער אין די טעג,  די  זענען  ווי פאסיג  און 

הערן פון די דעמאקראטישע פאליטישאנס "אז קיינער 

)וואס דאס איז דער לעגעטימער סיבה  איז העכער די געזעץ", 

א  צו אימפיטשן דעם פרעזידענט(, אבער דאס  זייער קאמף  פון 

דערעקטער סתירה מיט זייערע אייגענע מעשים, און פון 



סּפעציעל  דינא"  דמלכותא  "דינא  פון  געזעץ  זייער 
ווען עס קומט צו זיין א איד.

וויאזוי האב איך טאקע זיך געטרויט 
"איינצושטעלן" צו צינדן די מנורה?

און מיט די אלע הקדמות, וועל איך צוקומען צו 
די מעשה מיט די מנורה, וואס דאס איז איינס פון 
הפרגוד  מאחורי  געהערט  האב  איך  וואס  זאכן  די 
קינדער,  מיינע  סיי  געפרעגט,  האבן  מאנכע  ווי 
געהערט  דאס  האב  אויך  און  אנדערע,  פון  סיי  און 
מיר  האב  איך  אז  היתכן  אז  באזיכער,  עטליכע  פון 

איינגעשטעלט און געצינדן די מנורה אינעם צעל?

דעריבער וועל איך דאס אביסל מסביר זיין!

און  חנוכה  טוב  יום  עצם  דאס  כל,  ראשית 
א  איז  טורמע  אין  מנורה  די  צינדן  פון  מצוה  דער 
גאנצער  דער  טורמע,  די  צווישן  זאך  אנגענומענע 
סיסטעם גייט אנדערש דא אין יום טוב חנוכה, און 
אייגענטליך איז דער יום טוב חנוכה דאס מערסטע 
אמעריקאנער  דער  אין  טוב  יום  אנערקענטער 
אלגעמיינע  די  ביי  אויך  אזוי  אין  און  רעגירונג, 
גויאישע גאס, וואס יעדער אמעריקאנער גוי ווייסט 
ווייסן  די טורמע באמטע  און  זאגן  צו  פון א חנוכה 

אויב  און  מנורה,  א  מיינט  עס  וואס  גוט  זייער 
זיי דאס  וואלטן  וואלט מען מיר געכאפט ח"ו, 
זיי  וואס  נישט באנהאדלט בכל החומר, צוליב 
וואלטן דאס נישט באטראכט ווי א אומלעגאלע 
וואס  פארשטאנען  גלייך  וואלטן  זיי  נאר  זאך, 

עס הייסט א מנורה.

ליידער  זיך  געפון  איך  ווי  אזוי  והשנית, 
מיר  איך  האב  טורמע  אין  יארן  אזויפיל  שוין 
א  באמת  איז  עס  וואס  אויסגעלערנט  שוין 
איינשטעלעניש און וואס מען קען זיך ערלויבן 
אפילו  און  באמערקן  שוין  קען  און  טוען,  צו 
שפירן ווען עס דרייט זיך א וועכטער אינדרויסן, 
איך  בכלל  און  ליידיג,  איז  האלל  דער  ווען  און 
קען שוין ליידער דערשמעקן אויב די וועכטער 
פון כאפן עבירות, אדער  זענען היינט אין מוד 
זיי זענען פויל און זיי זיכן זיך נישט קיין ארבעט, 
און אזוי אויך ווייס איך שוין ביי  יעדע שיפט פון 
וועכטער וועלכע סארט וועכטער עס זענען דא 
אז  געזעהן  איך  האב  נאכט  די  ממילא  דארט, 
ארבעט,  איבריגע  קיין  נישט  זיכן  וועכטער  די 
און במשך פון א שעה פארדעם איז דער האלל 
געווען ליידיג פון וועכטער, און מען האט טאקע 
נישט געהערט פון זיי א גאנצע נאכט, ועל כולם 

האב איך געהאנדלט זייער פארזיכטיג, און געגעבן 

אכט נישט צו צוען קיין אויפמערקזאמקייט.

והשלישית דאס וואס איך האב שוין פריער מאריך 

געווען, אז איך אלץ שומר תורה ומצות דארף איך זיך 

אנשטרענגן מקיים צו זיין יעדע מצוה כדת וכהלכה, 

און איך קען טאקע נישט צווינגען א לוטענעט אז ער 

א  די מנורה, אבער איך האב  לאזן אנצינדן  זאל מיר 

נישט  זיך  און  רעכטן,  מיינע  אויף  שטיין  צו  פלוכט 

שאדן,  עפעס  האבן  ח"ו  קען  מען  אז  דערשרעקן 

און אפילו איך האב אביסל מורא געהאט, דאך האב 

מיר  וועט  אייבירשטער  דער  אז  בטחון  געהאט  איך 

נישט פארלאזן, און מען דארף פארשטיין אז אפילו 

מען וואלט מיר געכאפט וואלט דאס נישט געווען א 

"מסירת נפש", ווייל ב"ה אפילו דא אין טורמע הרגעט 

זיין אינעם  זיין צו  מען נישט... נאר מען קען מעניש 

מצוה  א  צוליב  קומען  דאס  וועט  אויב  אבער  "שו", 

איז דאס אויך כדאי, און ב"ה אז אלעס איז אריבער 

בשלום, און קיינער האט דאס נישט באמערקט, און 

מיר האבן געהאט א נס חנוכה!

עס איז נאך דא אסאך צו שרייבן איבער דער 

ענין, פארזעצונג בעז"ה קומעדיגע וואך

שרייבט פאר הר"ר מרדכי יצחק שליט"א אייערע הערות און 
געדאנקען אויפן גליון, אדער איבער סיי וואס, ער איז זיך מחי' 

מיט א יעדע בריוו, אימעיל, טעקסט וואס ער באקומט!

שיקט איהם א בריוו לדרוש בשלמו
Mordechai Samet

83253-054
FCI Otisville

P.O. Box 1000
Otisville N.Y. 10963

mordchasamet@gmail.com :אימעיל

טעקסט מעסעדש 718-618-9419
צו טעקסן אדער אימעילן קען מען נאר שרייבן אויף ענגליש און 

מען קען גארנישט עטעטשן

נ. ב. ווען איר שרייבט א בריוו ביטע זעהט אריין צו לייגן א אימעיל 
אדרעס , אדער א נומער ווי ר' מרדכי יצחק קען אייך קאנטאקטן 
דורך טעקסט. צוליב וואס צו שיקן א בריוו פון דארט איז פארבינדן 
צו  אייך  אים  גרינגסטע פאר  איז דאס  געוויסע שוועריקייטן  מיט 
בריוו  דעם  דערהאלטן  האט  ער  אז  וויסן  לאזן  און  באדאנקען 
וויל שרייבן א בריוו מוז ער באקומען פון  )ווען ער  עלעקטעראניש. 
זיי א אדרעס ארויסגעפרינט אויף א סטיקער, און דאס איז א גאנצע 

שפיל ביז מען באקומט דאס פון זיי(.

א( עס מוז זיין א ווייסע ענוועלאופ 

ב( מען זאל נישט לייגן קיין שום "סטיקער" אויף די ענוועלאופ, 
די  פון  אדרעס  די  אויף  נישט  און  אדרעס,  ריטורן  די  אויף  נישט 

תפיסה 

ג( די ריטורן אדרעס מוז זיין קלאר געשריבן 

ווייל  בריוו,  אויפן  אדרעס  ריטורן  א  שרייבט  מען  אז  בעסער  ד( 
צומאל עפענען זיי די בריוו, און זיי געבן איהם איבער נאר די בריוו 
און נישט די ענוועלאופ, אזוי ווייסט מען נישט ווער עס האט 

דאס געשיקט.

שיקט א בריוו

צו באקומען דעם גליון אדער פאר סיי וועלכע הערות 

בנוגע דעם גליון שיקט אן אימעיל צו

MoideAniSamet@gmail.com
אדער רופט\טעקסט אויף 845-202-0461

גליון מודה אני
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וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך-במצוות

איז  וואס  געווען א איד  ישראל, איז  כינוס כלל  נאכ’ן  צוריק,  יאר  אכט 
איד  דער  שליט”א.  בידערמאן  אלימלך  ר’  הגה”צ  מיט  מירון  קיין  געפארן 
צו  זיך  געווארן  נתעורר  ער  איז  דארט  און  בלעקבערי,  א  פארמאגט  האט 
נאך  פלאץ,  אויפן  דארט  טעכנאלאגיע.  פון  נושא  דעם  אין  פארבעסערן 
זאלן  זיי  אז  קאמפעני  דעם  אריינגערופן  איד  דער  האט  ישראל,  ארץ  אין 
געקענט  נאר  האט  ער  און  טעקסט,  און  אינטערנעט  גאנצע  זיין  צושפארן 

נוצן דעם טעלעפאון אויף צום רעדן.
געוויסע  א  אין  געווען  עוסק  האט  איד  דער 
פרנסה שוין א לענגערע צייט, און ער האט פרובירט 
און  געשעפטן  אנדערע  מיט  קשר  א  אנצוקניפן 
טרעפן קאסטומערס פאר זיינע פראדוקטן, אבער 
ס’איז נישט געגאנגען אזוי געשמירט און ער האט 

געשפירט ווי ער טאפט א גראדע וואנט.
צוגעשפארט  האט  ער  ווען  מעשה,  דער  נאך 
זיין  אויף  טעקסט  און  אימעיל  אינטערנעט, 
ער  ריקן.  צו  אנגעהויבן  זאכן  זיך  האבן  סעלפאון 
איינער  פון  קאלל  טעלעפאון  א  באקומען  האט 
וואס האט געהאט עטליכע געשעפטן און ער האט 
געוואלט קויפן אסאך פראדוקטן פון אים. זיי האבן 
האט  ער  און  פריינטשאפט  גוטע  א  אנגעשלאסן 

ב”ה אנגעהויבן שיין מצליח צו זיין.
פאר  אינטערסאנט  מורא’דיג  געווען  ס’איז 
זוכן  ארומגעלאפן  ער  איז  יעצט  ביז  ווייל  אים, 
צו  אנגערופן  איינער  אים  האט  דא  און  קונים, 

פרעגן אויב ער קען מאכן ביזנעס מיט אים. 
אז  חשבון  דעם  געמאכט  שפעטער  האט  ער 
ער  האט  טובה  קבלה  זיין  פון  טעג  פערציג  פונקט 

אנגעהויבן גאר שטארק מצליח צו זיין – סיי מיט דעם קאסטומער און סיי 
מיט אנדערע. און ב”ה ער האלט זיך ווייטער, און מאכט שיין פרנסה, מיט 

זיין פארמאכטע טעלעפאון, דער באשעפער זאל העלפן ווייטער.

)31487 )מעסעדזש 

לא נבוש ולא נכלם

מיין חבר האט מיר דערציילט אז זיין סעלפאון האט זיך צעבראכן און ער 
איז אריינגעגאנגען אין געשעפט צו קויפן א נייע. 

ער זאגט מיר, “דער געשעפטס-מאן האט מיר ממש געדרייט א קאפ אז 
איך זאל נעמען א סעלפאון מיט טעקסט. איך האב אים געזאגט אז איך קען 
אפילו נישט קיין ענגליש און וואס וויל ער פון מיין לעבן, אבער ער האט מיר 
געהאלטן אין איין שטופן, ‘נעם טעקסט, ס’קאסט אפילו דער זעלבע ווי אן 

דעם, נעם עס, עס וועט דיר צונוץ קומען’.”
“פארוואס האסטו טאקע נישט גענומען?” האב איך געפרעגט מיין חבר.

“איך זאל האבן טעקסט?! איך האב מיך געשעמט צו האבן טעקסט!”

)31967 )מעסעדזש 

ויהי שלשה מצורעים

איך בין געפארן פון מאנסי קיין וויליאמסבורג מיט די באס, און איך האב 
פאר  זיץ-פלעצער  צווי  איד.  ערליכע  אן  זיצט  מיר  נעבן  אז  געמאכט  זיכער 
מיר איז געזעסן איינער מיט א גרויסע כלי, און גלייך אין פארנט פון מיר איז 

געווען א חשובע בחור וואס איז געזעסן אליין.
ביים לעצטע סטאפ איז אן עלטערע איד ארויפגעקומען אויפן באס, זיך 

אראפגעזעצט נעבן דעם בחור, און ארויסגענומען זיין כלי. 
און  אויפגעשטעלט  תיכף  זיך  האט  בחור  דער 
און  פלאץ  זיין  אויפצוגעבן  מוכן  געווען  איז  ער 
שטיין דורכאויס די גאנצע נסיעה, אבער צום סוף 

האט ער למעשה געטראפן אן אנדערע זיץ.
דריי מצורעים,  זענען געבליבן  און אויפן באס 
וואס קיינער האט נישט געוואלט זיצן אין זייערע 

זיץ.

)31693 )מעסעדזש 

כי “לקח טוב” נתתי לכם “תורתי” אל 
תעזובו

שליט”א,  שטיינמעץ  מעכיל  יחיאל  ר’  הרה”ג 
נבונים  משיב  שו”ת  בספר  ב”פ,  סקווירא  דומ”ץ 

חלק ז’:
שאלה: א איד האט זיך געלאזט קאסטן גרויסע 
געלטער און באשטעלט א סופר מיט א הערליכע 
כתב. דער איד איז שפעטער געוואויר געווארן אז 
דער סופר האט א סמארטפאון. דער שאלה איז צו 
ער קען צוריקציען פון דעם געשעפט און ס’הייסט 
א מקח טעות, אדער ניין, ווייל למעשה האט ער א 

שיינע האנטשריפט און ער מוז בלייבן מיט אים?
תשובה: היינטיגע צייטן, אלע גדולי ישראל האבן שוין קלאר געזאגט אז 
מען טאר נישט האבן די כלים ווייל ס’איז קעגן די תורה. ס’איז נישט מעגליך 
אז א סופר מיט א סמארטפאון זאל זיין א ירא שמים, און ס’איז זיכער עכ”פ 
אז ס’ברענגט א קאלטקייט אין עבודת ה’. ס’איז קלאר א מקח טעות און ער 

קען צוריקבעטן די געלט און אפזאגן די געשעפט.

)32161 )מעסעדזש 

“שבת גוי” אדער “טעג”

איינער פון די חשוב’ע עסקנים וואס האבן זיך אריינגעלייגט צו מסדר 
דורכגעשמועסט  זיך  לאנדאן האבן  אין  דא  גויים” פראיעקט  “שבת  די  זיין 
מיט איינער פון די ראשי טע”ג אין א געוויסע שטאט. דער ראש פון טע”ג 
איז אזוי נתפעל געווארן פון דעם איינפאל און ער האט געזאגט, אז ער מיינט 

אז ער וועט פארשפארן גאנץ טע”ג אויב דער פראיעקט איז מצליח.
“איך טראכט ביי מיר”, זאגט ער, “וואלט איך געוואלט אז מיין קינד זאל 
זיין אויפן אינטערנעט מיט טע”ג, אדער וואלט איך געוואלט אז ער זאל נוצן 

שבת גויים?”

)31147 )מעסעדזש 

ההפצה בקרית יואל נתנדב ע"י:
 ר' משה מיסקי הי"ו

לרגל הולדת בנו שיחי'

"הקאמפיין אויסגעצאלט"
על טהרת הקודש

שע"י כולל ויואל משה קרית יואל

ההפצה בשיכון סקווירא נתנדב ע"י:

 הרה"צ ר' חיים מאיר טווערסקי שליט"א

בן כ"ק מרן אדמו"ר מסקווירא שליט"א

לרגל נישואי בנו שליט"א

ההפצה בירושלים עיה"ק נתנדב

לכבוד הגה"צ אבדק"ק סקולען שליט"א 
 )בארא פארק(

לרגל הולדת הנכדות שתחי'

ע"י מעריציו

ההפצה בבארא פארק נתנדב ע"י:

 הגה"צ אב"ד דזיקוב-וויזניץ שליט"א
לרגל נישואי בנו שליט"א

 ר' אליהו יוסף ברוין הי"ו
לרגל נישואי בנו שיחי'

 לע"נ האשה דבורה חניא ב"ר דוד ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

ההפצה בוויליאמסבורג נתנדב ע"י:

 הגה"צ אבד"ק ראזלא שליט"א
לרגל אירוסי בנו שיחי'

 כ"ק אדמו"ר מדזיקוב שליט"א
לרגל אירוסי בתו שתחי'

ההפצה במאנסי נתנדב ע"י:
 הגה"צ ר' שלמה אליהו ברוינשטיין שליט"א ראה"כ וויזניץ-מאנסיׁ
)ובנו הרה"ג ר' חיים מאיר שליט"א( לרגל הולדת הנכדות שתחי'

הר"ר זאב דעווידסאן הי"ו
לרגל הולדת בתו שתחי'

הר"ר פנחס כ"ף הי"ו
לרגל נישואי בתו שתחי'



נא שלא לקרותו בשעת התפילה וקריאת התורה

 הוצאת הגליון לעילוי נשמת לוחם מלחמת ד׳ הגה״צ ר׳ שאול יצחק ראבינאוויטש זצ״ל בן יבלחט״א כ״ק ר׳ רפאל חיים יחיאל שליט״א אדמו״ר משכנות הרועים 

כי יסור את בנך מאחרי

אן אויסצוג פון א דרשה פון הרה”ג ר’ שלמה קנאבלאך שליט”א:
דעם  פון  אראפ  נעבעך  איז  וואס  קינד  א  געהאט  האט  אינגערמאן  “א 
ער האט באקומען צוטריט צו דעם כלי  אידישן וועג צוליב א סמארטפאון. 

און ער איז ממש געווארן אינגאנצן אפגעפארן.
נאך אביסל צייט האט ער אנגעהויבן צוריקצוקומען צו אידישקייט און 
ער איז באמת צוריק געווארן ערליך. די טאטע און מאמע האבן זיך געפריידט 
מיט דעם אז זייער זוהן וויל זיך צוריקקערן צום דרך הישר, און זיי האבן זיך 
בארעכנט אז זיי וועלן זאגן דעם קינד אז ער קען בעטן וואס ער וויל און זיי 

וועלן אים עס געבן.
בעטסט  דו  וואס  טייערע,  “קינד  געזאגט,  און  צוגערופן  אים  האבן  זיי 
וואכן,  ווילסט פארן קיין ארץ ישראל פאר דריי  וועלן מיר דיר געבן. אז דו 

אדער וואס נאר דו ווילסט, בעט און דו וועסט עס בל”נ באקומען.”
דער בחור האט געפרעגט זיינע עלטערן, “דו זאגסט מיר צו אז וואס איך 

וועל בעטן וועסטו מיר געבן? אפילו ס’וועט זיין זייער שווער?”
דער טאטע האט צוגעזאגט און דער זוהן האט געזאגט, מיט טרערן אין 

די אויגן, “טאטי, צעברעך דיין סמארטפאון.”
דער וואס האט נאך א סמארטפאון וועט געבן א דין וחשבון אויף יענער 
וועלט. און אז ער האט א פראבלעם מיט זיין קינד, וועט ער נישט קענען זאגן 

אז ער איז נישט שולדיג.
ווייל אויב זיין קינד האט נישט געטראפן זיין כלי, האט ער געטראפן א 
צווייטענ’ס, און אין שטוב האט ער נישט געהערט ווי מען מאכט חוזק פון די 

סמארטפאונס, נאר ווי מען מאכט חוזק פון רבנים...”

)31528 )מעסעדזש 

לא תגע בו יד פן תספה

הגה”צ ר’ יצחק אלעזר מאסקאוויטש שליט”א:
לעצטנס  זענען  וואס  טראגעדיעס  אלע  די  געשעהן  פארוואס  שאלה: 

פארגעקומען?
תשובה: וואס הייסט פארוואס?! ס’שטייט אין רמב”ם, ס’שטייט אין די 
תורה – כדי מען זאל תשובה טוען! מענטשן זאלן תשובה טוען! ווער? מיך 
טאר  מען  וואס  רעדן  נישט  עבירות,  קיין  טוען  נישט   – צוויי  אונז  דיר,  און 
נישט רעדן, נישט קוקן וואו מען טאר נישט קוקן. דו זאלסט זיך פארנעמען 
אז אין דיין לעבן וועסטו נישט אנרירן קיין סמארטפאון. נישט אנרירן אזא 

זאך כל ימי חייך!

)31547 )מעסעדזש 

וכל כלי אשר יגע בו וידיו לא שטף במים טמא יהי’

א אינגל האט דערציילט פאר זיין חבר אז ער האט א ראי’ ווי אזוי מען 
ווייסט אז א סמארטפאון איז טמא.

“וואס איז דער ראי’?” האט ער געפרעגט.
“מיין טאטע רירט עס אן אינדערפרי נאך פאר ער וואשט זיך די הענט 

פאר נעגל וואסער.”

)31614  )מעסעדזש 

ברכת מזל טוב לידידינו אשר ביתו פתוח בכל עת 

ועונה למען הצלחת מפעלותינו

יואל הלל ליכטענשטיין הי”ו  הר”ר 

 לרגל הולדת בתו למז”ט

ויהא רעוא שיזכה לגדלה לתורה לחופה ולמע”ט אמן!

ברכת מזל טוב לידידינו אשר מסור בלב ונפש 

למען קדושת ישראל

 הר”ר מרדכי שווארץ הי”ו

 לרגל הולדת בנו למז”ט

ויהא רעוא שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמע”ט אמן!

ברכת מזל טוב להעסקן הנמרץ

שליט”א  הר”ר ישראל יצחק אייזיק 

)בהרה”צ ר’ סענדר ליפא זצ”ל( לאבין הי”ו

הכנסת בנו בכורו לעול התורה והמצוות  לרגל 

צו הערן די מעסעדזשעס פון צוהערער, 

דרוק  3 < 1 פון די מעין מעניו.

)דרוק # בשעת'ן אויסהערן צו הערן ווי אזוי 

אויפצומישן צו א געוויסע מעסעדזש און 

נאך אפציעס(

די גליון ווערט פַארשּפרייט איבער דער גָארער וועלט:

סקווירא,  שיכון  יואל,  קרית  ּפַארק,  ּבָארָא  וויליַאמסבורג,  מָאנסי, 
מאנטיסעלאו,  סיטי,  יוניאן  איילינד,  סטעטין  לעיקווָאד,  קייַאמישא, 
ַאנטווערפען,  לָאנדָאן,  ירושלים,  טאהש,  קרית  מָאנטריַאל, 
מאנטשעסטער, געיטסהעד, קענווי איילענד, מעלּבַארן ָאסטראליע, 

טשיקַאגָאו, ּבָאלטימאר, ַארגענטינָא, ּברַאזיל, פרַאנקרייך, און נָאך. 

נעמט ַא חלק אין די געווַאלדיגע זיכוי הרבים; 
צו מנדב זיין, ָאדער פַאר הערות,

ביטע לָאזט א מעסעדזש ביי 9 < 4 < 5 פון די מעין מעניו
P.O.B  813 Monsey N.Y. 10952 :ָאדער אויף די ּפָאסט

רופט אונזער טעלעפאון-ליין צו הערן כסדר'דיגע 
חיזוק, מעשיות און געדַאנקען:

845-400-11117 1 8     

לָאקַאלע נומערן:
קַאנַאדַא: 514-700-4700

ארץ ישראל: 077-224-1111
ענגלַאנד: 0330-350-3060

בעלגיע: 323-346-0111

פרַאנקרייך:  33-9-730-5-3366
ַארגענטינא: 54-115-199-3111
             ּברַאזיל: 7272- 556-14-042  

פעקס-ָא"ן-דימענ"ד: 845-400-1187   

אין ברוקלין

אלה ברכב...ואנחנו קמנו ונתעודד

יונגל  עלעף-יעריגע  אן  לייפער,  י.  מיט  אינטערוויו  אן  פון  חלק  א 
וואס איז געווען פארמישט אין אן עקסידענט מיט א מיסט-טראק 

און איז בחסדי ה' ארויסגעגאנגען פון דעם גענצליך אומבארירט:

שואל: דו ווייסט וואספארא גרויסע נסים דו האסט געהאט! וואס 
טוט זיך דארט אונטערן גארבעדזש טראק?

י. לייפער: ס'איז דא אסאך פייפס, און פון הינטער מיר איז געווען 
א גרויסע טאנק. איך ווייס נישט וואס וואלט געווען ווען ער וואלט 
געבליבן  איז  ער  אז  נס  א  געווען  ס'איז  מער.  אינט"ש  אן  געפארן 

שטיין.

דאס...  ווייסט  דו  אז  זיכער  בין  איך  נסים,  גרויסע  גרויסע,  שואל: 
ווי  געזען  האט  מען  און  גארבעדזש-טראק  אונטערן  געווען  ביסט 
דו קומסט ארויס. וואס האסטו געטוען נאכדעם – ביסט געגאנגען 

גלייך אין חדר אריין?

האט  איד  א  אבער  חדר  אין  גיין  געוואלט  האב  איך  לייפער:  י. 
וואס האט געשען, און ער האט  מיר אפגעשטעלט און געפרעגט 

געזאגט אז איך זאל בלייבן און ער רופט הצלה.

שואל: און הצלה איז געקומען?

י. לייפער: יא.

שואל: און?

י. לייפער: מען האט מיר אריינגעטראגן אין שפיטאל און גענומען 
אסאך טעסטס...

שואל: ...און ב"ה אלעס איז געווען גוט! יודו לה' חסדו ונפלאותיו 
לבני אדם! וואס איז מיט'ן דרייווער פונעם גארבעדזש-טראק, ער 

איז אוועקגעפארן?

י. לייפער: יא, יענער איד האט אראפגעשריבן זיין לייסענס-פלעיט 
נומער און מען האט אים למעשה געכאפט.

עס  האבן  קעמעראס  סעקיוריטי  אז  הערט  מען  און  שואל: 
אויפגעכאפט און מענטשן זענען געשטאנען מיט אן אפענע מויל. 
יוסי לייפער?!' און  'וואס איז געשען מיט  וויסן  זיי האבן געוואלט 

דא איז ער ארויסגעקראכן פונעם אנדערע זייט.

דיין  אין  געטוען  האסטו  האלטסטו  זאך  גוטע  וואספארא  שואל: 
לעבן אז דו האסט זוכה געווען צו אזא גרויסע נס?

אויף  קוקן  צו  אויפגעהערט  האב  איך  ווייל  מיין  איך  לייפער:  י. 
סמארטפאונס.

שואל: דאס איז זייער א גרויסע זאך און דער זכות זאל דיר ווייטן 
באגלייטן.

)מעסעדזש 32132(


	
	דריי עבודות אין אמונה וואס זענען די יסוד פון כל התורה כולה!!!
	» צו האבן גאנץ כלל ישראל געגלייבט אין די נבואה פון משה רבינו?
	» וואס זענען די דריי יסודות אין האמונה???
	» די אמונה פון כלל ישראל אין יעדע חלק פון די השתלשלות פון די גאולה
	» דער אייבערשטער האט געגעבן פאר די אידן צו פארזיכן די טעם פון די גרויסע דרגה פון נבואה!!



