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דערא. א'חרון. ו 'אני ר'אשון א'ני תיבות ראשי איז  ואר "א געזאגט , האט זי"ע  זידיטשויב'ער  הערשעלע  רבי ָָהרה"ק 

נישט איז  אויבערשטען, דעם אויסער  אחרון". ואני ראשון "אני וויסן מ 'זאל  איז , ïרשה  גאנצע די פון ַָתכלית

ו 'מבלעדי  פון תיבות ראשי די אויך זענען - א' א', ו ', - "וארא" ווארט פון אותיות פיר די פון דריי גאט. א נאך  ַָָָָדא

זאגט  ïסוק  דער  ווייל  א'לקים , ה )א'ין ז, ה'"(פרשתינו אני כי תדע  "למען ה '", אני כי מצרים  יח)"וידעו  "בעבור(ח , און , ָ

הארץ " בכל  כמוני אין  כי יא)תדע  תשובה ",.(ט , "דרכי בעל זי"ע, ממונקאטש הירש  צבי רבי להרה"ק עה "ת, בנים" "תפארת בס' (מובא

וארא) פ'

זאגן  ראשונים ועוד)די בא, סו"פ ומופתים(רמב"ן  אותות אלע  באוויזן אויבערשטער דער האט תכלית, דעם  פאר  אז  , ַַַַָָ

ïרט יעדן פירט וואס  באשעפער  א דא איז  עס  אז  וויסן זאל  וועלט גאנצע  די כדי מצרים, אין מכות צען די ַַַַָָָביי

תכלית. און חשבון גענויען  א מיט וועלט, דער אויף ïרט ַאון

שוועריגקייט .ב . א אונטער  קומט עס ווען  מענטש", "אויס  ווערן און שכל דעם  פארלירן נישט מ 'זאל  איז, עיקר ַַָדער

עינים" "מאור סדרה )דער היינטיגע א (אנהייב  האטזאגט אויבערשטער דער וגו ', וארא ז "ל , רש "י פון ווערטער  די  ויף  ָָָ

עינים ": "מאור דער זאגט  משתכחין ". ולא דאבדין על  "חבל  הקדושים, אבות די וועגן ע"ה רבינו  משה  צו ָגעזאגט 

ווייל אמונה , די און  שכל  דעם פארלירן  נישט ער טאר מענטש, דעם  פאר שוועריגקייט א אונטער קומט  עס  ַַַָווען 

ïנים הסתר א פון צייט אין אפילו אמונה זיין ביי זיך האלט  ער  אויב זעהן  צו נסיון, דער איז  אליין דאס  ַַַָָכאטש

ער וואו  פון פארגעסן נישט  זאל ער "שכל", דעם אויך  פארלירן צו נישט ארבעטן דארף מענטש  דער אבער  ַַַַָָח "ו,

איז עס - "חבל " רש "י: פון ווערטער די פון כוונה  די איז דאס  וועלט . דער  אויף תפקיד זיין ס'איז  וואס  און ָָקומט,

זיי  - "דאבדין" אויב אפי' אבות, די אבות. הייליגע  די ווי אזוי נישט זיך  פירט  ער וואס  מענטש , דעם אויף  שאד ַַָָא

"ולא  אמונה . זייער ביי פעסט  געהאלטן אבער זיך זיי האבן נסיונות , פון צייטן אין מדריגות זייערע  פארלוירן ַַָָָהאבן

צייט . יעדע  אין שמים מלכות עול דעם זיך אויף נעמען צו  פארגעסן נישט האבן זיי - ַָמשתכחין"

זצ "ל מארילוס  מאיר יצחק רבי בוקארעשט )הגה"צ שטאט  דער  אין הרבנים פון (מגדולי ווערטער די אויף  געזאגט האט ַָָָ

ז "ל  סדרה )רש"י היינטיגע  צו(אנהייב  באגלייבט בין איך  לפני". למתהלכים טוב שכר לשלם  נאמן ה', אני אליו "ויאמר ַָ

שדיברתי  דברי לקיים אם כי שלחתיך, לחינם "ולא מיר. פאר  גייען וואס  מענטשן די פאר  שכר גוטע  א ַַַַָָבאצאלן

האב איך וואס  ווערטער  מיינע זיין צו מקיים כדי נאר געשיקט , דיך איך האב אומזיסט  נישט  - הראשונים" ָָָָלאבות 

אבות. פריערדיגע  די צו ָגעזאגט

זאגט  זי "ע סופר" "חתם  דער וואס  באקאנט איז עס  מארילוס , הרב "וראית")זאגט  ד"ה תשא, כי  פ' משה", אויף("תורת , ַַָָָ

ïסוק כג)דעם  לג, וואס(שמות זאכן פארשידענע מענטש דער  זעהט  מאל  אפט יראו ". לא ופני  אחורי את ַַָָָ"וראית

ער און ער  זעהט  צייט, שטיק א נאך אבער געטוהן, עס  האט אויבערשטער דער פארוואס  נישט פארשטייט  ַַַָָָער

מענטש דער קען צרה די בעת מענטש. פונעם טובה די פאר באשעפער , דעם פון געווען איז  אלעס  אז  ַַַַַפארשטייט 

דאזיגע די אומזיסט . נישט איז  עס אז  גלייבט  ער  נאר  איהם, שטראפט אויבערשטער דער  פארוואס  פארשטיין ַַַָָָָנישט

את  וראית ïסוק , דער  זאגט דאס אמונה. די פאר שכר מ'באקומט ווייל  אונז , פאר טובה גרויסע  א איז ַַַַָָאמונה

פארשטיין "אחור וועסטו געווארן , קלאר און אויפגעקומען איז זאך די פון  תכלית דער ווי  דעם נאך שïעטער , ַַָָָי",

האט זאך  די איידער אויבנאויף, - יראו" לא "ופני אויבערשטען. דעם  פון חסד א געווען איז  אלעס  אז  ַַַַָצוריקוועגס ,

סופר . החתם עכ "ל  ïאסירונג, די פון תכלית דעם זעהן נישט  מען קען  ïַַאסירט ,
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זייער פון צייט די אין נאך תמימה , אמונה  אן מיט  אויבערשטען דעם אין געגלייבט  אבער האבן אבות הייליגע ַָָָדי

טוב שכר  לשלם "נאמן ז "ל : רש"י פון כוונה  די איז דאס  ח"ו . ïנים הסתר א ווי אויסגעזעהן  האט  עס  ווען ַָָצרה

פון  בחינה א אין אויך איהם  פאר גייען וואס אבות די פאר שכר באצאלט אויבערשטער  דער לפני" ַַַַָָלמתהלכים

יעניגע די ווי נישט און טובה , זיין פאר איז  ïאסירונג די אז  מענטש  פאר'ן קלאר  ווערט  עס איידער נאך ַַַַָָ"לפני",

דערמאנט האט ער ווען געווען מרמז ע "ה אבינו יעקב האט  דאס אמת. דעם  ש ïעטער ערשט  זעהען וואס ָָָָמענטשן

עלטערן זיינע  פון זכות טו)דעם  מח, ויצחק".(בראשית אברהם לפניו אבותי התהלכו אשר "האלקים 

סדרהג. היינטיגער דער כ-כא)אין מתה"(ז, ביאור אשר והדגה  לדם, ביאור אשר המים כל "ויהפכו  מיר, לייענען

שמשון" "זרע דער זאגט רבה ")וגו'. "מדרש הויïט(ד"ה  זייער איז מצרים, גלות אין געווען זענען אידן  די ווען אז  ַָ

געזאגט האבן  אידן די ווי פיש, די פון געווען ה )חיות יא, מיר(במדבר חנם". במצרים נאכל אשר הדגה את "זכרנו ָָ

מצריים די געשלאגן האט  אויבערשטער  דער  ווען מצרים . אין אומזיסט געגעסן האבן מיר  וואס  פיש די ָָָָגעדענקען

אויסגעש דעמאלטס  זענען דם, פון מכה די דערמיט ווי אויסגעזעהן האט עס און מצרים, אין פיש אלע  טארבן ַָָָ

חז"ל  די זאגן אבער, פאקטיש, געווארן. פארטריקנט  איז  אידן פאר פרנסה  פון י)קוואל  פ "ט, העשירו(שמ"ר  דם "ממכת ַַַַָָָ

געווארן  זענען וואסערן אלע וואס  דעם דורך ווייל  בלוט, פון מכה  די  ביי געווארן רייך זענען אידן די ַַָָָישראל ",

געקויפט עס  האבן זיי אויב נאר טייך, פון וואסער טרינקען געקענט  נישט מצריים  די האבן בלוט, צו ַָָָאיבערגעקערט 

ïרייז  פולן א פאר אידן די וואסער)ביי געבליבן דאך  עס איז אידן, די ביי אז(ווייל  לימוד, גרויסן א מיר לערנען דעם  פון  . ַַַַַָ

טובה גרויסע א גאר איהם  פאר  איז ח "ו, צרה  א ווי מענטש  דעם פאר אויס  זעהט  עס וואס  עס דאס אויב  (ממילא, ַַַַָָָ

וועט  דעמאלטס  און אמונה , מיט  שטארקן זיך ער דארף  ח"ו , ארבעט  די פון א ïגעזאגט  איהם האט הבית" "בעל דער אז מענטש , פאר 'ן  זיך ַַַַַַָָָָדאכט 

ïרנסה ) זיין פון מקור דער זיך געפינט  דא דווקא און  דם, פון מכה  די פון דייקא געווארן רייך זענען אידן די אז זעהן .ער  ַָָ

דערציילט  מדרש כו)דער פ"א , אין (שמ "ר אויפגעוואקסן איז און קינד יונג א געווען איז  ע "ה רבינו משה  ווען  ַַַאז 

קעניגליכע די אראïגענומען האט משה  און געקושט, און געהאלדזט איהם ïרעה האט מצרים, מלך ïרעה  פון ַַָָָהויז 

איהם, צו געזאגט  חרטומים ïרעה 'ס  האבן .ïקא אייגענעם  זיין אויף  ארויפגעלייגט  עס  און ,ïקא ïרעה 'ס פון  ַָָָָקרוין

קרוין, דיין ïארא נעמט  וואס  קינד דעם פון מורא האבן מיר  - ראשו " על ונותנו  כתרך, שנוטל  מזה  אנו  ַָָָ"מתייראין

אוועקצונעמען  אנגעגרייט  איז  ער אז זאגן מיר וואס דער זיין נישט זאל  ער  אז  ,ïקא זיין אויף עס  לייגט ער ַַַָָָָָאון

משה'ן  פארברענען אדער  הרג'ענען צו  געראטן איהם האבן  יועצים און חכמים  ïרעה'ס  פון  טייל  דיר. פון מלוכה  ַָָדי

זייער נאך איז ער ווייל פארשטאנד, קיין נישט  האט  ער אז משה'ן , אויף  געווען מלמד-זכות אבער האט יתרו ַַַָָָָח "ו.

אויסשטרעקן  וועט קינד דאס  אויב קוילן. הייסע און גאלד שיסל , א אין אריינלייגן מ 'זאל געזאגט  האט ער  ַַָָָָָיונג.

ע אויב אבער קינד, פארשטענדיגט א איז ער אז  סימן א איז  גאלד, פון נעמען צו האנט האנטזיין זיין לייגן וועט ר  ַַַַַַָָ

קינד. א ווי מער נישט איז  ער  אז סימן א איז קוילן, די ַַַצו 

גבריאל , מלאך דער געקומען איז קוילן, הייסע און גאלד ïטא א אין אריינגעלייגט  מ 'האט געטוהן, אזוי ַַַָָָָמ 'האט

קויל מיט 'ן האנט זיין אריינגענומען האט  ער  קוילן. די  פון געכאïט  האט ער  און האנט, משה'ס  געשטוïט האט  ַַַַָָָער

לשון ". "כבד  און פה " "כבד א געווארן משה איז  דעם פון און אïגעבריט, געווארן איז צונג זיין  וואס פון מויל , זיין ַָָָָאין

נישט איהם  האט גבריאל  וואס נאר  נישט  ח "ו. ביטער  זייער  זיין צו  אויסגעזעהן מצב  דער האט מינוט, יענע  ָָָָאין

א  איהם  פאר פאראורזאכט  און פייער, אין האנט  משה'ס  אריינגעשטו ïט  נאך האט ער  נאר גאלד, דאס ַַַַַַָָָָָגעגעבן

גרויסער א געווען אבער עס  איז  באמת לעבן. גאנצן אויפ 'ן געווארן געשעדיגט איז  צונג זיין  אז  שאדן, ַַַָָָקער ïערליכן

נישט וואס  טובה, גרויסע  א נאר  ח "ו, "שלעכט" געווען נישט  ס'איז  טויט. זיכערן א פון משה ראטעווען צו  ַַַָָנס ,

דאס . פארשטייט  איינער ַָיעדער 

דאכט מאל  סאך א לעבן. טאג-טעגליכן אין אונז, פון איינעם יעדן פאר ביישפיל  ריכטיגע  א איז  מעשה  די ַַַַַָָאט 

שטוïט ער ווי אויס זעהט  עס נאר  נישט, איהם  העלפט אויבערשטער  דער וואס  נאר נישט אז  מענטש, פאר'ן ַַָָָזיך

עזרני" "וה' נאר ח"ו, לנפול " דחיתני "דחה פון בחינה  א נישט  עס איז  באמת אבער ח "ו. געפאר  די אין  אריין ַַַָָָגאר 

פארשטיין  ריכטיג  נישט  מיר  קענען פארשטאנד, קורצן אונזער  מיט נאר געהאלפן! אונז  האט אויבערשטער דער -ַַַָָָ

קינדער ... קליינע ווי וועלט  דער אויף  ארום  זיך דרייען מיר און מעשה , ַדי

זיי  אבער געשמאק , נישט  באמת זענען בזיונות די "בזיונות". ליידט  וואס מענטש א לגבי מען געפינט  ַָענדליך

מענטש . פאר 'ן טובה גרויסע א ַַזענען



וארא - קוואל פרשה âדער 
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ïâàæ ì"æç éã ïåà(èé÷ú æîø ,òùåä ù"÷ìé)éã æà ¨©

ïéà øàð íéøöî ïåô ïøàååòâ èæééìòâñéåà ïòðòæ ïãéà¨¨

ïéà èáééìâòâ ïáàä ééæ ñàåå ,äðåîà øòééæ ïåô úåëæ¨¨

èâàæ ÷åñô øòã éåå ,ïòèùøòáéåà íòã(àì ,ã úåîù) ¨

ì"æç éã ïâàæ êéåà éåæà ïåà ."íòä ïîàéå"çìùá àîåçðú) ©¨

סופר " "חתם דער שרייבט  ווערטער  "ויצום")מורא'דיגע ד"ה סדרה (פרשתינו, היינטיגער דער אין ïסוק דעם  (ו ,אויף

משהיג) אל  ה' גערעדט"וידבר האט אויבערשטער דער  מצרים". מלך פרעה ואל ישראל בני אל  ויצום  אהרן ָואל 

זאגט מצרים . פון קעניג דער ïרעה, צו און אידן די צו רעדן זאלן זיי באפוילן זיי האט  ער  און אהרן, און משה ַָָָצו 

זאלן  זיי אז אהרן, און משה צו געזאגט  האט אויבערשטער דער  בדבריהם ". כבוד לו לחלק  עליו "ציוום ַָָָרש"י:

איהם . צו רעדן וועלן זיי ווען ïרעה  פאר כבוד ַָאïגעבן

ווייל ïרעה 'ן, פארשעמען נישט זאלן זיי אז  אנגעווארענט , זיי האט אויבערשטער דער סופר", "חתם דער ַַָָָָָזאגט

מכות. די  באקומען צו  פארדינען נישט וועט  ער  און עוונות, כ ïרת האבן ער וועט  ַַַָדאן

ביטער און שווער ארבעטן געמאכט  האט  וואס  הרשע , ïרעה דאך  מה לימוד: מורא'דיגן א דעם פון מיר ַַַָָָזעהען

מכות, די באקומען צו פארדינט "ערליך" זיך האט ער  וואס עינויים , שרעקליכע  מיט זיי ïייניגנדיג אידן , טויזנט 600ַַָָ

נישט איהם  וועלן אהרן און משה אויב בזיון, קליינעם  א צוליב מכות די איינשïארן זיך ער קען ַָפונדעסטוועגן,

ער אויב אפילו  איד, יעדער אז וחומר, קל  של  בנו בן וחומר, קל  א אוודאי דאך  איז כבוד. ריכטיגן דעם  ַַַָָאïגעבן

אלע איין זיכער זיך שפארט  ער און "ïרעה ", א זיין צו פון ווייט  נאך ער איז  זיין , צו דארף  עס ווי נישט זיך ַַָפירט 

בזיונות. ליידט  ער וואס דעם  דורך מכות ָָסארטן 

זי"ע  סאסוב'ער לייב  משה רבי ה-ח)הרה "ק התפלה, מבוא  הרמ"ל", ïסוק("ליקוטי דעם  געטייטשט יז)האט  קז, (תהלים  ַ

טובל 'ען  זיך און פאסטן דורך גוף  זייער ïייניגן וואס מענטשן דא זענען עס  יתענו". ומעונותיהם  פשעם  מדרך  ַָָ"אוילים 

זיך  אז געדענקען, מ 'דארף "אוילים ". - מענטשן נארישע  פאר וועג א אבער איז דאס  מקוואות. קאלטע  ַַַַַַָָאין

איז ענטפערן, נישט און איהם מ 'פארשעמט  ווי  הערן צו און תעניתים, 1,000 ווי בעסער איז  כעס , פון  ַַאיינצוהאלטן

עינויים . 1,000 ווי מער

אזוי ד . איינגעפירט, געווען ס'איז  וואו  שטעט, גרויסע די פון איינע  אין ïאסירט האט צוריק, יאר צוויי בערך  ַַָָמיט 

תורה ", "חתן  דעם  אויפצורופן מנגן, שיינעם א בימה  די ביי תורה  שמחת אוועקצושטעלן ערטער, סאך א אין ַַַַווי

אי  געדרוקט איז  וואס  נוסח מיט 'ן בראשית", "חתן דעם וכו '.און "מרשות" מחזורים : די ן ָ

דאזיגע די אויסצורופן יאר, דרייסיג ווי מער שוין חזקה א געהאט  האט  איינוואוינער , שטאטישע די פון ַַָָָָאיינע 

איהם און איד, יענעם צו צוגעקומען המדרש בית פונעם גבאי דער  איז סוכות, המועד  חול  אלזא, ַָכיבודים .

תורה ", "חתן דעם אויפרופן קענען נאר ער וועט יאר היי אז געווארן, באשלאסן איז אסיפה אן ביי אז  ַַַַָָָָָאיינגעמאלדן,

געהאט יאר דרייסיג שוין האט  וואס איד, דער אויפצורופן. אנדערער אן געווארן מכובד איז  בראשית" "חתן צו ַַַָָָָווייל 

מ 'נעמט אז  געזינדיגט, ער האט  וואס  צער . פון זיך" "אויסער  געווען - זעלבסט -פארשטענדליך - איז  "חזקה", ַַָָדי

נאכט . און טאג מנוחה קיין געהאט נישט האט  ער "מרשות"... איין איהם  פון ַַַָָאוועק 

שïעטער, און תורה", "חתן אויפגערופן טאקע אויסצורופן, "מוחזק" לאנגיעריגער דער  האט צופרי, תורה  ַַָשמחת

אויפרופן  קענען  זאל  יענער  אז "נאכפאלגער", זיין פאר פלאץ מאכן צו כדי בימה, די פון אïגערוקט  זיך ער ַַַָָָָָהאט

די  אין טעותים געמאכט  האט מאל , ערשטע  דאס געווען ס 'איז  וועמען  ביי אויפרופער, נייער  דער בראשית". ַָָָ"חתן

פארראכטן. און  ארויסגעהאלפן כסדר איהם האט  אויסרופער, "ערפארענער" לאנגיאריגער אונזער און א.א.וו ., ַַַַָָָתנועות

ער, הערט אט  און  עמוד"... עמוד... "עמוד... ווערטער  די ביי געהאלטן שוין מ'האט ביז  אנגעגאנגען עס איז  ַַַָָָאזוי

אז פארשטאנען, ער האט ."... ר' "עמוד  אליין... איהם ווי אנדערן  קיין נישט בראשית" "חתן צו אויף  מ 'רופט  ַַַַַָווי

עס האבן און סכום, שיינעם א פאר  בראשית", "חתן געקויפט  איהם פאר האבן איידימער, און זון די קינדער , ַַַָָזיינע

איבערראשונג אן  ווי איהם אויף  קומען זאל  עס כדי בסוד , .("סוïרייז")געהאלטן ַַַָ

דעם צוליב געהאט האט ער וואס  נעכט  שלאפלאזע און  נפש עגמת גאנצע די אז  פארשטאנען, ער האט  ַַַַַָָָָָיעצט

געלאכט האט ער  און אומזיסטע , געווען זענען "מרשות", אויפצורופן כיבוד דעם צוגענומען איהם פון מ 'האט  ַָָָוואס

נ דאך איז  עס  אליין.. זיך אויסרופן פון אליין נישט  דאך  קען מענטש  דער ווייל  טובה , אייגענע  זיין פאר געווען אר  ַַַָָָ

בראשית ". "חתן צו אויפצורופן איהם  צווייטן, א נעמען  געמוזט מ 'האט און ר'...", עמוד עמוד ... "עמוד... זיך ַָאויף



וארא - קוואל פרשה דער  ã
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äçâùä ïééæ ïåà ,ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã êéæ èðéôòâ
ïéåù êéà èìàåå ,èìòåå øòã óéåà èøt ïãòé óéåà æéà¨

ñàåå íòìà ïåô ,èìòåå øòã ïåô ïøàååòâ ïøéåìøàô âðàì©©¨©¨

ïåà ïèôàùâðò éã ïåô ,ïòâðàâòâøòáéøà øéî óéåà æéà©©©

éã ïåà ,úåìâ íòã ïåà ,øòö íòðåô ïåà èéé÷îéøà éã¨

,òèñøòååù ñàã ïòååòâ æéà òèöòì ñàã ïåà .úåðåéæá¨¨

øòáà .èàäòâ áàä êéà ñàåå úòãä úåùéìç éã áéìåö¨¨©¨

,èùéð ñò øétù êéà æà ,øéî èôìòä øòèùøòáéåà øòã©

êéî øòèùøòáéåà øòã èåè äòåðú òãòé ééá ìééåå
.ïøétù èùéð ïöðàâðéà ééæ ìàæ êéà æà ,úåéç ïáòâðééøà©¨©

øòáàæà ,úîà ïà èéî èáééìâ ùèðòî øòã ïòåå©©

,èìòåå øòã óéåà êàæ ïéé÷ àã èùéð æéà'ñ¨©

êøåã ÷úîð íéðéã òìà ïøòåå ,ïòèùøòáéåà íòã øòñéåà©

èùéð øò óøàã ïàã ïåà ,äðåîà ïåô èéé÷âéèëòì éã©©



וארא - קוואל פרשה äדער 

èøòåå ,äðåîà ïåà ïåçèá êøåã øàð ,ïòðòååàã ïåà ïòééøù©¨

.ïòèùøòáéåà íòã ïåô ãñç øòã øøåòúð ãìàá©

èéåì÷åñt íòã ò"éæ øòðøàîà÷ øòã èùèééè ,íòã©©

(úåîù 'ô óåñ)äîì ,'ä ,øîàéå 'ä ìà äùî áùéå"
ä"ò åðéáø äùî ."éðúçìù äæ äîì ,äæä íòì äúåòøä
æéà èééáøà òøòååù éã áéìåö ,ïâòøô åö èðééîòâ èàä¨©

,øòãðé÷ òùéãéà ïåô äðåîà éã ïøàååòâ èëàååùòâtà̈©¨

øòëéæ ééæ ïøéìøàô ,äðåîà ïéà ìâðàî íòã áéìåö ïåà©©

ñò áéåà .íéøöî ïåô ïøòåå åö èæééìòâñéåà úåëæ ïãòé
è÷éùòâ èñéæîåà êéî êàã åèñàä ,äðåîà ééæ èìòô¨¨

èòåå ,äðåîà ïà ."éðúçìù äæ äîì" :ïæééìåöñéåà ééæ¨

.ïòîå÷ ãðàèùåö èùéð ìàîðéé÷ äìåàâ øòééæ©

êàð"óñåé á÷òé úåãìåú" øòã èáééøù ,øò÷øàèù ¨©

ò"éæ("äìàå" ä"ã ,íéèôùî 'ô)ïééæ ïåô ïòîàð ïéà¨

ìéåå'î ïòåå ,ò"éæ ùåã÷ä áåè íù ìòá øòã ,ï'éáø
èðéãøàô ñàåå ùèðòî íòã øàô óàøèù à ïìàöàá©¨©¨©¨©

äâéøãî éã íäéà ïåô ÷òååà ïòî èîòð ,å"ç ùðåò ïà©©

ùèðòî øòã ïòåå èééö øòã ïéà ìééåå ,ïåçèáä úãî ïåô
ïéà ïåà øòôòùàá íòã ïéà õøàä ïöðàâ ï'èéî èáééìâ©©©

èìòåå øòã óéåà çë à àèùéð æéà ,úéèøt äçâùä ïééæ¨©

÷"ìëò ,å"ç ïâéãòù íäéà ïò÷ ñàååה. ¨

èîå÷"úåãìåú" ïâéìééä íòðåô øòèøòåå éã ïåô ñéåà
ïåà äðåîà èéî êéæ èìàä ñàåå ãéà à æà ,ò"éæ©©¨©

!ïãàù ïéé÷ èùéð ìàîðéé÷ èàä ,ïåçèá¨¨¨

éã"úîà úôù" øòã èâðòøá òáìòæ(ã"ìøú äîåøú 'ô)

"í"éøä éùåãéç" ìòá ÷"äøä ,ïãééæ ïééæ ïåô ïòîàð ïéà¨

÷åñt ï'ôéåà èâàæòâ èàä øò æà ,ò"éæ(æ ,æé äéîøé)êåøá" ©¨¨

ìéôéåå èéåì ."åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé øùà øáâä
,ïòèùøòáéåà íòã óéåà êéæ èøòëéæøàô ùèðòî øòã©

,ïåçèá íöò øòã .èøòëéæøàô úîàá øò æéà ìéô éåæà©©

.ùèðòî ï'øàô äòåùé éã èâðòøá©

א ווי מער נישט  איז פאסירט  וואס אלעס  - מטך  את  ַַַָקח 
הימל  פין שליחות  דעם  אויס  פירט וואס  ָשטעקן 

úøîàå"'åâå äòøô éðôì êìùäå êèî úà ç÷ ,ïøäàì
."íúåèî úà ïøäà äèî òìáéå(áé¯è ,æ)øòã

ìàæ øò ,ä"ò åðéáø äùî åö èâàæòâ èàä øòèùøòáéåà¨¨¨

ïôøàåå ïåà ï÷òèù ïééæ ïòîòð ìàæ øò ,ïøäà åö ïâàæ¨¨©

ï÷òèù ñ'ïøäà èàä êàðøòã ïåà ,äòøt øàô©¨¨

.íéøöî ïåô íéîåèøç éã ïåô ñð÷òèù éã ïòâðéìùòâðééà

ïâàææà ,ïòðøòì àã æðåà ìéåå äøåú éã æà ,íéøôñ éã ¨©¨©

ïééæ øàô ïãàù ïéé÷ èùéð èëàî ùèðòî øòã©¨©

åå ñòìà .øáçíåö ,øáç ïééæ åö èåè ùèðòî øòã ñà ©¨

,"ï÷òèù" à éåå øòî èùéð æéà ,èøò÷øàô øòãà ïèåâ¨©©

,ïâàæ èùéð èòåå øòðéé÷ .èðàä ïééæ ïéà øàð èâéì ñàåå¨¨¨

ìòá øòãòé ìééåå ,"ïâàìùòâ êéî èàä 'ï÷òèù' øòã"¨¨

çë à èùéð èàä ïééìà ï÷òèù à æà ,èééèùøàô ìëù©©©©¨©

ïøàååòâ ïäåèòâ øàð æéà êàæ éã .äìåòt à ïäåè åö©©¨¨

ïéà ï÷òèù íòã ïèìàäòâ èàä ñàåå ùèðòî ï'ëøåã¨¨©

óéåà ï÷å÷ ïòî óøàã éåæà .çë ïééæ èéî ïåà ,èðàä ïééæ©©

èìàåå øò éåå êééìâ ,íäéà èòtòùè ñàåå ÷éæî íòã¨¨

ïåô èðòä éã ïéà êéæ èðéôòâ ñàåå ,"ï÷òèù" à ïòååòâ©¨

ìåëéáë ïòèùøòáéåà íòãוïäåèòâ èøòåå ñòìà ïåà ,©

êéæ ùèðòî øòã èòåå ïàã .ïåáùç ïùéìîéä à èéî©©

סדרהה . היינטיגער דער אין געפינען ט )מיר  ומן (ח, החצרות מן הבתים  מן הצפרדעים "וימותו צפרדע, מכת ביי

בעלי  די זאגן פעלדער . די פון און הויפן, די פון הייזער, די  פון אויסגעשטראבן זענען פרעש  די און ָָהשדות",

זקנים")התוספות  זיך ("דעת האבן זיי ווייל  געשטארבן, נישט  זענען אויוונס, די אין געווען  זענען וואס צפרדעים די ַָָָאז 

אויבערשטען. דעם  פון באפעל אויפ 'ן אויוון, הייסן אין אריינגעגאנגען זענען זיי און אויבערשטען, דעם אויף ַַַַָפארלאזט

שאדן. א נישט  איהם ïאסירט אויבערשטען, דעם  אויף זיך פארלאזט  וואס  פראש א אפילו אז מיר , לערנען דעם  ַַַַַַָָָָפון

ïרשה ו . פריערדיגע די אין געלייענט  האבן כג)מיר ב , בני (שמות ויאנחו  מצרים מלך  וימת ההם הרבים בימים "ויהי ָ

און  געשטארבן, איז  מצרים פון קעניג דער און טעג, סאך  א אדורכגעגאנגען זענען עס ויזעקו ". העבודה  מן ַַַַָישראל 

געשריגן און ארבעט , שווערע  די פון געזיפצט האבן אידן באשעפער)די ביז(צום ïסוקים  די אין אריין מ 'קוקט ווען . ַַַָ

נאר אויבערשטען, צום  געווען  מתïלל  האבן אידן אז ברמיזה , אפילו דערמאנט נישט  ווערט עס  אז  מען זעהט  ַַָָאהער ,

איינגעשטימט האבן  און  גזירה, באשעפער'ס  דעם  ליבשאפט מיט אנגענומען האבן זיי אז  ïסוקים  די פון אויס זעהט ַַַָָָעס

זיך  האבן אידן די אז ïאסירט  יעצט דא האט וואס  פארשטיין, מען דארף אזוי, אויב  מצריים. די אונטער  ליידן ַַַַַָָָָצו 

מצרים? פון קעניג דעם פון  טויט מיט'ן שייכות די איז וואס  און  ארבעט , שווערע  די פון  קרעכצן ַָגענומען



וארא - קוואל פרשה דער  å

èééèù ñàåå ùèðòî íòã ïåô ï÷òøùøòã èùéð ìàîðéé÷¨¨

íåù ïéé÷ æà âéãðñéåå ,äîåãëå ,íäéà ïâò÷ óéåà©

êéæ ïåô ïäåè åö ñòtò çëá èùéð æéà ùéðòôòùàá©
ïééìàזïáòâòâñéåøà æéà ñàåå äøéæâ éã ïøòãðòøàô åö ïåà , ©©¨©

,äùò" ,àåä êåøá øòôòùàá øòã .ìîéä ïåô ïøàååòâ¨©

."íéùòîä ìëì äùòéå ,äùåòå

éåæàò"éæ "øôåñ íúç" øòã èâàæ,çñt ìù äãâä ,"äùî úøåú") ©¨

("úåúåàáå" ä"ãúà ïøäà äèî òìáéå" ÷åñt íòã óéåà
íòã óéåà èâàæ àøîâ éã ñàåå ,"íúåèî(.æö úáù)ñò æà ¨¨©

íãå÷ ïòðòæ âðòìù òìà æà ,"ñð êåúá ñð" à ïòååòâ æéà©©©

êàðøòã ïåà ,ñð÷òèù åö èééøãòâøòáéà ïøàååòâ ÷éøåö¨¨

.ñð÷òèù òøòééæ ïòâðéìùòâðééà ,ïøäà ïåô ï÷òèù øòã èàä¨

זצ"ל  וואלאזשינער איצעלע  רבי גאון דער  זיין ענטפערט  קדוש")(אין "פה געוואוסטספר אידן די האבן דאן ביז  אז  ַַָָָ

און  זיי , קעגן גזירות די ארויס  געבט וואס  דער איז ער אז געמיינט , האבן זיי רשע . א איז  ïרעה  קעניג  דער ַַַַָָאז 

די  אויף  ארויסקוקן און האפען צו נאר  זיי פאר  איבער  בלייבט  ממילא, שווער . ארבעטן זיי דארפן באפעל , זיין  ַַַַַָָאויף

ווען  ישראל "... על  "שלום און קעניג, נייע א ווערן געקרוינט וועט דאן אï'ïגר 'ן... וועט ïרעה  קעניג דער ווען ַַָמינוט 

אידן  קעגן גזירות  די און קעניג, נייער א געקומען ס'איז  און געשטארבן איז קעניג דער אז  געזעהן אבער  האבן ַַָָָזיי

דער נאר פרעה , רשע  דעם  פון נישט  קומען גזירות די אז פארשטאנען זיי האבן  קראפט , אין ווייטער  ַַַַָָזענען

דעם צוליב שווער. ארבעטן אידן די מאכן צו הארץ  ïרעה 'ס אין אריינגעגעבן האט  וואס  דער  איז  ַַַַָָאויבערשטער

זיך  האט ראד  דאס זיי. אויף  האבן רחמנות  זאל  ער  אז  בעטן און אויבערשטען צום שרייען אנגעהויבן זיי ַָָָָָָָהאבן

איהם און סנה, ביים ע "ה  רבינו משה  צו באוויזן דאן  זיך האט אויבערשטער דער איבערגעדרייט . תיכף ַַָטאקע 

מצרים . גלות פון  אידן די ארויסצונעמען ַגעשיקט

אויפ'ן  געקומען זענען צרות אלע  אז געגלייבט  אנהייב אין באלד  וואלטן אידן די אויב אז  דעם, פון אויס  ַַַַָָקומט

וואלטן  רצון, זיין ערפילט וואס אויבערשטען פונעם שליח  א ווי מער נישט  איז ïרעה  און  באשעפער , פון ַַַָָבאפעל 

גאולה . די געווען  מקרב און געדאוונט  פריער  שוין  דאך  ַָזיי

באלד  מת ïלל  איז  ער און שכל  האט  מענטש  דער אויב תבוא, שלא צרה יעדע ביי זאגן, מיר קענען ַָָלענינינו,

ח"ו מחלה די און וואונד  דער נישט און "מזיק ", דער איז  יענער נישט אז  אנערקענענדיג צרה , די פון אנהייב  ַָביים 

נפש . עגמת און יסורים אלע  איינש ïארן זיך ער קען אויבן, פון באשטימט  איז  אזוי נאר  ווייטאג, דעם ַַַַָָָמאכן

סדרה ז . היינטיגער דער אין ïסוק ז)אויפ'ן  ואהרן(ז, שנה, שמונים בן אל"ומשה בדברם  שנה ושמונים שלש  בן

זאגט ïרעה , צו  גערעדט האבן זיי ווען יאר , 83 געווען איז  אהרן און אלט, יאר 80 געווען איז  משה ïַָָָָרעה ",

זצ"ל  שוואב שמעון רבי השואבה ")הגה "צ "בית ספר , זיין דער(אין  דארף פארוואס  פארשטיין, מען דארף לכאורה אז  , ַַַַַַָ

שוואב, שמעון רבי ענטפערט ïרעה ? צו גערעדט האבן זיי  ווען געווען  זענען אהרן און משה אלט  ווי זאגן ïַַָָסוק

דאס געזאגט: איהם האבן זיי ïרעה. צו  "מוסר-רייד" זייערע  פון טייל  געווען איז  עלטער, זייער דערמאנען דאס  ַָָָָאז 

און  הארטנעקיגקייט דיין צוברעכן דארפסט דו אז קלאר  דאך ווייזט היינט , דיר  פאר  דא שטייען ביידע  מיר ַַַַָָָָוואס

יאר אכציג נישט... דיר  העלפן גזירות דיינע  אז דאך זעהסט דו אידן. די  פון ארבייט  שווערע  די צו  סוף  א ַַַַַָָמאכן

יעדן  טייך אין אריינווארפן מ 'זאל  תשליכוהו", היאורה הילוד הבן "כל  גזירה, א ארויסגעגעבן האסטו  ַַַַָָצוריק,

די  העלפן צו אנגעגרייט איז וואס מענטש  דעם  אומברענגען געוואלט האסט דו ווייל יונגל , אידישן ָָָָניי-געבוירענעם 

לעבעדיגער ... א דיר פאר דא ער שטייט  אט, און - משה  געווארן געבוירן איז  דאן אבער מצרים . פון ארויסגיין ַַַַָָָָאידן

זאגט [אזוי אהרן, געווארן געבוירן איז  דעמאלטס  אותו ". והמיתן הוא בן "אם געווען גוזר  האסטו פריער, יאר  ַָָָָָדריי

מדרש א)דער פכ"ו , געווארן.(שמ"ר געבוירן מרים איז  דאן און חייהם ", את "וימררו געווען איז גזירה  ערשטע  די ַַָאז

די  און אידן, די פון אויסלייזער דער אהרן, געווארן געבוירן איז  אותו ", והמיתן הוא בן "אם גזירה, צווייטע  די ָביי

אויפגעשטעלט דעמאלטס האט אויבערשטער דער  אבער תשליכוהו", היאורה הילוד הבן "כל געווען, איז גזירה  ָָָדריטע

מן  "כי - וואסער פון נאמען אויפ 'ן "משה ", נאמען מיט'ן  גערופן ווערט  ער וואס ע"ה, רבינו משה אויסלייזער , ַַָָָאן

ïלענער דיינע  אלע  אז  אליין דאך זעהסטו  דיר. פאר דא שטייט ער און  נאך, לעבט אהרן און משיתוהו "] ַַַַָָָהמים 

פון  רצון דער  תקום ". היא ה ' "ועצת ווייל  האר, א אויף אפילו געהאלפן נישט דיר האבן אידן , די קעגן גזירות ַַָָָאון

גזירות  ארויסגעבן אלץ נאך טוסטו פארוואס אזוי, אויב וועלט. דער  אויף זאך יעדע באשטימט  אויבערשטען ַַַַַַָָדעם

אידישע  קינדער?!קעגן



וארא - קוואל פרשה æדער 

óøàãøòã èìòôòâñéåà èàä ñàååøàô ,ïééèùøàô ïòî ©©©¨¨

ïøòåå ÷éøåö ïòðòæ âðòìù òøòééæ æà ,ñð øòâéæàã¨©

åö âåðòâ ïòååòâ èìàåå ñò ?ñð÷òèù åö èééøãòâøòáéà¨

òøòééæ ïééà èâðéìù ï÷òèù ñ'ïøäà éåå úôåî íòã ïæééåå
âðàìù à ïåô èìàèùòâ øòã ïéà ïòðòæ ééæ ïòåå ,ñð÷òèù©©©

(âðàìù à ïåô èìàèùòâ øòã ïéà ïééæ ìàæ ï÷òèù ñ'ïøäà êéåà ïåà). ¨©©©

ììë à êàã ïáàä øéî(:àø à"ç ÷"äåæ)àùãå÷ ãéáò àì" ¨¨©

èæééååàá øòèùøòáéåà øòã ¯ "àðâîì àñéð àåä êéøá©

.èñéæîåà íéñéð èùéð

èøòôèðòïôåøòâ êéæ èàä äòøt ,"øôåñ íúç" øòã¨

"ìåãâä ïéðú"(â ,èë ìà÷æçé äòæ)øòñéåøâ" øòã ¯
æîøî èìàååòâ íäéà øòèùøòáéåà øòã èàä ."ùéô¨¨

."ñéåøâ" èùéð èæéá åã ïåà ,"ùéô" à èùéð èæéá åã ,ïééæ©

åã .èðàä ïééî ïéà "ï÷òèù" à éåå øòî èùéð èæéá åã©©

áéåà øàð ,êàæ íåù ïéé÷ ïäåè åö ãðàèùîéà èùéð èæéá©©¨

óéåøòã úåùø ïåà çë íòã ïáòâ øéã ìòåå êéàח.

קדושה אין  גדר א מאכן - ה ' דבר את ַַהירא 

ïéàäùøt øòâéèðééä øòã(ë ,è)àøéä" ,øéî ïòðòééì
úàå åéãáò úà ñéðä ,äòøt éãáòî 'ä øáã úà
ò"éæ "íééç éøîà" ìòá ÷"äøä ."íéúáä ìà åäð÷î

÷åñô ïéà æîø à èâàæòâ èàäì")(àøàå ,"íééç éøîà éèå÷é, ¨¨

ïòèùøòáéåà ï'øàô àøåî èàä ñàåå ùèðòî øòã æà©¨¨©

("'ä øáã úà àøéä")øòãðé÷ òðééæ æà íéëñî èùéð æéà©

געווארן ח. געבענטשט  ה ', ברוך איז, וועלכער יארק, ניו פון איד טייערער א המעשה , בעל  פונעם געהערט האבן ַָָָמיר

שטונדן. לאנגע טאג יעדן  זיצט ער וואו פאבריק , גרויסע א פארמאגט ער רייכטום. מיט אויבערשטען דעם ַַַַָָפון

צו קומען וואס נצרכים  און משולחים 'ביזנעס ' די אין אויפנעמענדיג  קהל ", "קבלת  זיין  דורך אויך ער פירט  ָָדארט 

איבער מעלדונגען אויפגעהאנגען ארבעטער  די האבן גרויס , גאר  איז פאבריק די אז  היות ביישטייערונג. א נאך  ַַָָָָאיהם

משולחים, און נצרכים  די פאר פארלייכטערן צו  כדי ארט", יענעם אין זיך געפינט באלעבאס "דער געביידע, ַַַָָדי

באלעבאס . פונעם אפיס דעם  זוכן דארפן צו טירחות, ַַָָאיבריגע

צעטלעך  די וועגן באלעבאס דעם  "אריינגעזאגט " האט  און משולח , א אריינגעקומען איז  טאג, געוויסן א ַַַַָָָָאין

א  פאר געמאכט  אייך האט  ווער באלעבאס...". צום  באלעבאס ... "צום געביידע , די  אין טירן די אויף  הענגען  ַַַַַָָָָוואס

זיך  פאר איר האט פארוואס וועלט! גאנצער דער אויף  באלעבאס דער דאך איז אויבערשטער  דער  ַַַַַָָָָָ"באלעבאס "?

ובעצמו? בכבודו  הוא, ברוך באשעפער דעם צו  באלאנגט וואס טיטל  א ַַַַָגענומען

אדרבה, ווארט. א מיט אפילו משולח דעם געענטפערט נישט האט  גביר, אונזער פירמע , די פון "באלעבאס " ַַַָָָדער

נתינה די  עוולה. זיין פאררעכטן צו צוגעזאגט  האט און שאמרה ", ממי האמת את "קבל  געווען מקיים  האט  ַָָָער

די  און געבן, נורמאל  טוט ער וואס נתינות אנדערע  די  פון מער פילפאכיג געווען איז  געגעבן, איהם האט ער ַַָָָוואס

זיך  געפינט "דירעקטאר " "דער אויפגעשריבן: געווען ס 'איז  וואו  מעלדונגען, נייע מיט  געטוישט מען האט ָָמודעות,

הימל ... אין  אויבן איז "באלעבאס" דער ווייל דארט", און ַָָָדארט

רער א געïלאצט האט  טאג, געוויסן א מעשה : די פון ש ïיץ  צום  אן מיר  קומען אט , בלע"ז)און אינעם("פייפ" ַַַָָָָ

געïלאצ  האט  רער  די וואו צימער דעם אין פאבריק. די פון בנין גוי'טע ,גרויסן א געפונען דעמאלטס זיך האט ט , ַַַָָָ

געשטארקט זיך האט וואס וואסער פונעם  שטראם דעם  גענומען אכט אין נישט  האט וועלכע ארבעטער, די פון ַַַַָָָָאיינע 

וואס צימער, זיין  אין "קאמערא" די דורך געזעהן האט  וועלכער  באלעבאס , דער  צימער. אין אריינגערינען איז ַַַַָָָאון

געזאגט איר און גוי'טע , די מיט פארבונדן זיך האט שטראם , גרויסן א מיט  וואסער רינט עס ווי פאר, קומט  ַַַָָָָעס

באלעבאס, פונעם  ווענדונגען די איגנארירט  אבער  האט זי וואסער. פון שטראם  דעם  פארמאכן צו זעהן  זאל  ַַַַָָָָָָזי

ווערדפולע סאך א זענען אינצווישן געשעפטן"... "אייגענע אירע  מיט  פארנומען געווען איז  זי ווייל  גביר , ַַַאונזער

גוי'טע די איז איגנאראנץ , איר צוליב פארפלייצונג. די פון רעזולטאט  אלס  געווארן קאליע  פאבריק  די אין ַַַַַַַָָזאכן

ארבעט . דער  פון געווארן ַָָָאïגעזאגט

ח"ו "אïצורעכענען" זיך כדי פאבריק , די  צו געקומען מאן איר איז  פרימארגן, געוויסן א אין שïעטער , צייט ַַַַָָא

ער האט  פאבריק , די צו אנגעקומען איז ער ווען  ארבעט . דער  פון אïגעזאגט  איר האט וואס באלעבאס  דעם  ַַַָָָָָָָמיט

געהאט נישט  האבן וועלכע ארבעטערס, די "באלעבאס". פונעם אפיס  דער זיך געפינט עס וואו אינטערעסירט ַַַָָָזיך

איז ער  ווען אבער אייגנטימער, פונעם צימער  דעם  געוויזן איהם האבן דא, צילט גוי דער וואס צו אנונג  ַָָָָקיין



וארא - קוואל פרשה דער  ç

óéåà ïåà ïñàâ éã óéåà ïòééøã êéæ ïìàæ úéá éðá ïåà¨©

øòãìòô éã(äùåã÷ éøãâ áéìåö)íééäøòãðéà ééæ ïèìàä ééæ .©

("íéúáä ìà").âéìééä ïèìàä êéæ ïìàæ ééæ éãë ,¨©

óéåàäøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã(æ ,å)éúàöåäå"
úôù" øòã èâðòøá ,"íéøöî úåìáñ úçúî íëúà

"úîà("éúàöåäå" ä"ã ,à"ìøú àøàå),ïãééæ ïééæ ïåô ïòîàð ïéà¨

øòèùøòáéåà øòã æà ,ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòá ÷"äøä©

¯ "íéøöî úåìáñ úçúî íëúà éúàöåäå" èâàæòâ èàä¨¨

åö èééäðéåàååòâ øòééà ïåô ïòîòðñéåøà êééà ìòåå êéà©

ïâàøèøòáéà ïòðò÷("úåìáñ")ìééåå ,íéøöî ïåô äàîåè éã ¨

èðéåàååòâ ãéà à ñàåå ñàã æéà úåìâ ïåô ïéðò øòöðàâ øòã©¨¨©

,å"ç ñèëòìù ïåô ïåèìù íòã øòèðåà ïáòì åö ,åö êéæ
æà èøétù ãéà à ïòåå æéà äìåàâ éã ïåô ãåñ øòã ïåà©©

.âòåå ïèëòìù ï'èéî ïöòæåöøàô èééøâ èùéð øòî æéà øò¨

òèñòá éã æéà ñàã æà ,ñéåà èøéô "úîà úôù" øòã ïåà¨

êéæ èðéåàååòâ øò ñàåå íòã êøåã ,ãéà ïãòé øàô äöò©¨

,äàðùä úéìëú ï'èéî ñèëòìù ñàã ïáàä åö èðééô ,åö¨¨

÷"ìëò ,äìåàâ éã ïåô áééäðà øòã æéà ñàã ïåàט. ¨¨

øòãêéæ ,íéâééñå íéøãâ êéæ øàô ïëàî åö æéà ø÷éò©©

ïåà ,êàæ òèëòìù òãòé ïåô ïøòèééååøòã åö©

àøîâ éã éåå ,ïâéåá¯ïåà¯ìééô à ïåô éåå ïåôøòã ïôéåìèðà©©

èâàæ(:î íéçñô)øåçñ øåçñ ,àøéæð ïéøîà êì êì" ¨

ìàæ øò ,øéæð íòã åö èâàæ'î ¯ "áø÷ú àì àîøëì¨¨

áéìåö áéåà åìéôà ,ïèøàâðééåå íòã ïåô ïøòèééååøòã êéæ¨

ñòìà .âòåå ïøòâðòì à ïééâîåøà ïôøàã øò èòåå íòã©©©

ïåà ,ïèøàâðééåå íòã ïôòøèðà èùéð ìàæ øò æà ,éãë©¨¨¨

.ïáéåøè ïñò ï'èéî ïøòåå èìëéåøèùòâ èùéð ìàæ øò¨

íéâééñ ïåà íéøãâ ïëàî ùèðòî øòã óøàã éåæàיïåà , ©©©

דער פון  "דירעקטאר" דער  זיצט  דא אז אויפשריפט , אן טיר די אויף געזעהן גוי דער האט צימער , צום  ַַָָָָאנגעקומען

פון  "באלעבאס" דער זיך געפינט עס  וואו "דירעקטאר" דעם געפרעגט און  טיר , די געעפענט  האט  ער  ַַָָָפאבריק ...

טראכטנדיג  "אויבן", זיך  געפינט  הבית בעל  דער אז פינגער, מיט'ן געוויזן איהם "דירעקטאר" דער האט פאבריק . ַַַָָדי

"באלעבאס " אמת'ער דער זיך, באשעפער)ביי וועלט(דער גאנצע  די ער פירט  דארט  פון און "אויבן", טאקע  זיך געפינט ַַַַָָ

פאבריק ... די אויך -ַ

האט "באלעבאס" דער אז  גלייבנדיג שטאקן, אויבערשטע  די צו טריט רציחה 'דיגע  מיט  ארויפגעלאפן גוי דער ַַַָָָָאיז 

האט גוי, דעם מיט  גלאטיג נישט  דא איז ע ïעס  אז פארדעכטיגט  האט וועלכער באלעבאס , דער  אפיס... זיין ַַַַָָָָָָדארט 

צו זיך גרייט  גוי דער  ווי געזעהן און ביורא, זיין אין  געהאט  האט  ער וואס  "קאמערא" די אויף נאכגעקוקט  ַַַָָָָאיהם

דעם  די הרג'ענען פאבריק. די פון טויערן אלע  און צימער, זיין פון טיר  די פארמאכט  תיכף האט  ער ַַַַַָָבאלעבאס .

פון  געווארן געראטעוועט  איד דער איז אזוי געווארן. ארעסטירט איז גוי דער און געווארן , אלארמירט איז ïַַַַַָָָָאליציי

אויבן"... זיך  געפינט באלעבאס "דער אז  אויסגערופן און אנערקענט האט  ער וואס זכות אין אלעס  - טויט זיכערן ַַַַָָָא

עד ט . וכו', דנפישין ברחמך מינך "במטו  סליחות, אין זאגן מיר וואס  נוסח אויפ'ן ישורון" "נתיבי דער זאגט  ָָָענדליך 

לערנען לשון  פון איז "גמירא" בשביא". גמירא נהוי "גמירי")דלא ווארט  דאס גמרא, די אין מאל מערערע מ'געפינט  די (ווי . ָָָ

ארויסצונעמען  אונז רחמנות , גרויס  זיין מיט  אונז אויף דערבארימען זיך זאל  אויבערשטער  דער אז איז, דעם פון ַַַָכוונה

הנפש . גלות צום  "צוגעוואוינען" חלילה זיך וועלן  מיר איידער  גלות פון

גדריםי. זיינע  צוברעכן זאל  ער  אז און וועג, גוטן  פון מענטש  דעם אïצורעדן הרע, יצר פונעם  וועגן די פון ַָָאיינער 

איינעם?...". יעדן פון פרומער זיין איך דארף  פארוואס אזוי... דאך  טוהען "אלע טענה, באקאנטע די איז  סייגים , ַַַַַַָָאון

זי"ע סופר" "חתם  פון ווערטער מורא'דיגע  מיר געפינען טענה , ïסול 'ע די "בהפטרת")קעגן ד"ה  שמות, משה ", ,("תורת

ïסוק  א-ג)אויפ 'ן ב , והיית (מ"א וחזקת הארץ, כל  בדרך הולך אנכי לאמור, בנו שלמה  את ויצו למות דוד ימי "ויקרבו

זאגט גמרא די בדרכיו ". ללכת אלקיך ה' משמרת את ושמרת מב .)לאיש, פון (פסחים איז "לאמור" ווארט  דאס אז ַָָָ

אמור"לשו "לאו זאגן)ן  נישט זאלסט שלמה(דו  זון, זיין פאר אנגעזאגט  האט  ע "ה המלך  דוד סופר", "חתם דער זאגט  . ַָָָָָָ

די  ווי אזוי פירן זיך וויל  איך הארץ ", כל בדרך הולך "אנכי זאגן נישט  זאל  ער  אמור", "לאו - "לאמור " ע "ה, ַָָהמלך

סייגים און גדרים די מיט שטארקן  דיך זאלסט  דו לאיש ", והיית "וחזקת דען, וואס נאר זיך... פירט וועלט ַַָָָגאנצע 

זיין  מקיים וועגן זאגן דא נישט  דיר  וויל  איך בדרכיו". ללכת אלקיך ה' משמרת את "ושמרת תורה. הייליגע די ָָפון

זאלסט דו  אז נאר תורה, די אין בפירוש דאך שטייט דאס  ווייל  תפילין, און ציצית ווי אזוי תורה, די פון מצוות ַַָָָָדי

גיין  צו בדרכיו " "ללכת זיין מקיים  קענען ארום  אזוי זאלסט דו כדי סייגים , און גדרים די - "משמרת" דעם ַַָהיטן

עכ "ל . באשעפער, פונעם וועגן די ַאין



וארא - קוואל פרשה èדער 

יסודות  די  חלילה  איבער ער לאזט  צוועק, דעם פאר און מענטשן, אנדערע  ביי חן געפינען וויל וואס  מענטש  ַַָָדער

פריינט, גוטע זיך פאר "איינצוקויפן" כדי ïרינציïן, זיינע און געווארן, ערצויגן איז  ער וועלכע  אויף אידישקייט ַָפון

דערפון. געלט שיין פארדינט אייגנטימער דער און פיש , קויפן מענטשן ווי פיש-געשעפט, יענער ווי איז איינער  ַַַאזא

געהאנגען  האט  וואס  שילד א וועגן געמאכט אויפמערקזאם  איהם  פריינט ", "גוטע זיינע  פון איינע  האט ַַַַָָָָָאמאל 

יענער האט  פיש". לעבעדיגע  מען פארקויפט  "דא געשריבן: דערויף געשטאנען איז  עס  און געשעפט , פונעם ַַָָָפארנט

הענגט שילד דער אז  טראכטן צו  נאריש דען איז  ווער מען?... פארקויפט "דא" שרייבן דארפסטו פארוואס  ַַַַַַָָגעפרעגט :

געשעפט דאס איז  דא אז פארשטייט , נאר דער אפי' ארט?... אנדערן אן  אויף  פאר קומט  פיש -פארקויף , דער און ַַַַַַַָָָָדא,

פריינט ", "גוטן זיין פון טענה די פון "גערעכטיגקייט" די אנערקענט האט פיש -סוחר דער פיש... די מ'פארקויפט ַָוואו

"דא". ווארט דאס שילד, פונעם  אויסגעמעקט  האט ער  ָָָָאון

אז שרייבן דארפסטו "פארוואס  געפרעגט : איהם און "חכם ", צווייטער א געקומען איז  ש ïעטער , טעג ַַַַָעטליכע

פיש -סוחר דער  האט פיש?...". טויטע דא מ 'פארקויפט  אז טראכטן דען וועט ווער  פיש'?... לעבעדיגע ַַַַָָ'מ 'פארקויפט

געקומען  איז  פיש". "מ 'פארקויפט  ווערטער: צוויי  די נאר געבליבן זענען עס און "לעבעדיגע ", דאס אויך ַָָאויסגעמעקט 

טראכטן דען וועט  ווער "מ'פארקויפט"... שרייבן דארפסטו פארוואס  געפרעגט: איהם  און דריטער , איין א אפילו  ַַַַַַָ

אויסטויש אין פיש , מען באקומט דא אז  פארשטיין, דאך וועט יעדער אומזיסט ?... פיש  מען "טיילט" דא אז ַַַַָָָמינוט ,

ווארט דאס נאר געבליבן איז  און "מ 'פארקויפט ", ווארט דאס אויך אויסגעמעקט פיש -סוחר דער האט  געלט . ַַָָָָָָפאר

"פיש "...

מ'שïירט "פיש"? שרייבן דארפסטו פארוואס פיש -סוחר : דעם  אנגעשריגן און שכן, פערטער א אדורכגעגאנגען ַַַַַָָאיז 

פיש ... מען פארקויפט דא אז  ווייסט  איינער  יעדער פיש, דיינע  פון גערוך דעם גאס  גאנצע  די אויף  ַַַַָָדאך

ווארט דאס אויסגעמעקט  האט  ער  און ווערטער, יענעם'ס  פון אויך  געווארן  נתïעל  איז פיש -סוחר  נארישער  ַָָָָדער

דער האט צייט  קורצע  א ביז  אז זעלבסט-פארשטענדליך, שילד ... ליידיגער א הענגען געבליבן ס'איז  און ַַַַָ"פיש ",

געוואוסט נישט האבן דורכגייער  די קונים. געקומען נישט  זענען עס ווייל  געשעפט, זיין אויפגעבן געמוזט ָפיש -סוחר

פיש-געשעפט . א פארהאן איז דא ַַַַָאז 

החיים, מהלך  גאנצן זיין ענדערט און סביבה , ארומיגע  די פון נתïעל  ווערט  וואס מענטש  דער  אויס זעהט  ַַַָאזוי

אזוי. און אזוי פירן זיך דארף ער אז  האלטן אנדערע  אז  איהם  זיך  דאכט  עס ווי לויט  פירן צו ַַַַַַַזיך

ווייל דעם פאר מאכל  דאס עסן מאכל , געוויסן א ליב נישט  זייער האט  וואס  מענטש א וועט דען צו ַַַַָָָלמשל ,

ער מאכל ? געשמאקער  איז  עס  אז  האלטן וועלט, דער אויף  מענטשן אלע און באקאנטע , און  פריינט  גוטע ַַַַַַזיינע 

פון  ענינים ביי ער  זאל  פארוואס  אזוי, אויב עסן . נישט עס  אוודאי  וועט  ער און מאכל , דעם פון  דאך זיך  ַַַָָָעקלט 

חשבון  אייגענעם  אן מאכן  זיך דארף  איינער  יעדער מענטשן. אנדערע  פון מיינונג די מיט  רעכענען יא זיך  ה', ַַַַָעבודת

פירן. שטענדיג זיך  ער  דארף אזוי און גוט , נישט  ס 'איז וואס  און איהם , פאר  גוט איז  עס  וואס ַַַָָהנפש,

דורשטיג. און הונגעריג איז ער וואלד. אין  ש ïאצירט בער  א היה "... שלא "מעשה  א מיט פארשטיין עס  ַַַַמ 'קען

פארוואלטונג  דער  צו ווענדן צו זיך  באשלאסן ער  האט  וועלט. דער מיט  זיך ער  געזעגנט אט-אט אז  ש ïירט, ַַַַָָָָער

טיר -גארטן בלע"ז)פונעם דעם("זו" אין ארייננעמען איהם זיי וועלן אפשר  איהם, באזוכער די  וועלן בייטאג טיר-גארטן. ַַָָָ

צו שïייז , דארט  צושטעלן איהם מ'וועט שטייג . זיין  אין רואיג שלאפן קענען ער וועט  ביינאכט  און ַַַָָבאטראכטן,

טיר-גארטן, פונעם פארוואלטונג די ביי געפענגעניש  אין לעבן צו איהם  פאר בעסער זיכער  איז עס  טרינקען. און ַַַָעסן

"פריי"... דער אויף וואלד , אין הונגער פון אויסצוגיין איידער ַווי

גארטן, אין אריינגענומען ווערן צו געבעטן און טיר -גארטן, פונעם דירעקטאר צום אריינגעקומען איז בער דער  ַַָָָווען

געזאגט: איהם פארוואלטער דער  ַַָָהאט 

צוריק וואכן צוויי אבער דיר , פאר ïלאץ  קיין דא נישט  איז  בערן די פון שטייג דעם  אין בער ... ר' אויס , מיך הער -ַַָָָ

געפונען  נישט נאך  האבן מיר און געשטארבן, איז  מאלïעס די פון עלטסטער דער ווען אומגליק אן ïאסירט ַַַָָָָהאט

שטייג. איר  אין 'מאל ïע' א אלס דינען צו אויפנעמען דיך איך קען ווילסט , דו אויב מקום '... 'ממלא א איהם  ַַַַַפאר

געזאגט: בער דער  ָָהאט

באזוכער אלע  מאל ïעס?... די צווישן  באזעצן זיך איך קען  אזוי  ווי מאל ïע... א געווען נישט קיינמאל  דאך כ 'בין -ַַַַַַַָָ

ש ïאס ... טרייבן צו פארגליסט  ïשוט  דיר זיך האט  עס אז  פארשטיין וועלן  גארטן ַַַַָָאין
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געזאגט: פארוואלטער דער ַַָָהאט 

זיך  צייט  קורצע  א ביז  וועסט דו  וואו 'שולע ', דער אין ארייננעמען דיך כ'וועל ïראבלעם. קיין נישט  איז  דאס  -ַַָָ

און  מעלאנעס, די פון שאלעכטס די אין גראבן ביימער, די אויף  ש ïרינגען צו פיס, צוויי אויף גיין צו ָָָאויסלערנען

א  ווי אנדערש  נישט ביזט דו  אז  זיין, מודה מוזן וועלן באזוכער אלע  ביז  טוהען, מאלïעס וואס זאכן ַַַַַַַַָאנדערע 

ארדענונג... אין זיין וועט אלעס  און 'מש ïחה', זייער צו געהערסט  דו ַַָמאל ïע,

בראך, זיין צו  און  מאל ïעס , די צווישן אריינגעגאנגען בער דער איז  טאג, באשטימטן  צום געטוהן , און ַַַַָָגעזאגט 

וואס גוף א מיט מאל ïע, א ווי פירן צו זיך איהם. פאר 'ארבעט' צו-שווערע א איז  דאס  אז אויסגעפונען ער ַַַַַַַָָָהאט

ïרנסה "... פאר  נישט  מען טוט "וואס געשטארקט , אבער זיך האט  ער איינפאך. אזוי נישט איז בער, א ווי ַַַַַָָָוועגט 

באנאנעס עטליכע  בער פאר'ן דערלאנגט  מ'האט און נאכטמאל , עסן צו  צייט די  געקומען ס 'איז  ווען פארנאכטס, ַַַַַַַָָביז 

בע דער  וויפיל  מאלïעס. די פון מאכל  דער  איז  וואס ניסלעך ... עראון זאט . געווארן נישט ער איז געגעסן, האט  ר  ַַָָָ

גוט איז  'סעודה' אזא נפש ?!... 'מסירות האבן געדארפט  איך האב מאלצייט אזא אויף  אויפגעברויזט: געווארן ַַַַַָָָָאיז 

מיין  אבער מאלïע , א ווי טאג  גאנצן א אהער טאקע  זיך  כ 'שטעל  בער... א מיר, פאר נישט  - מאל ïעס די ַַַַַַַַַַָָפאר

בער ... א ווי אזוי עסן צו דאך  פארלאנגט ַַַַָקערïער

געזעהן  ער האט גייענדיג, טיר-גארטן. אינעם שïאציר א אויף ארויסגעלאזט זיך בער דער  האט  קלעם, זיין ַַַָָָָאין

באזוך  א אויף  אריינגעגאנגען ער איז  בענקעניש , מיט  פול בערן". די וואוינען "דא מעלדעט: וואס אויפשריפט  ַַַַַָָאן

ווערט ער און "בער", א געווען אויך פארגאנגענהייט  דער אין דאך ער איז  אלעם, נאך  בערן. די ברידער, זיינע  ַַַַָָצו 

ער האט באגעגנט , האט  ער  וואס  בער ערשטן מיט'ן שמועסנדיג בער "... געוועזענער "א גערופן היינט ביז ַַָָָָנאך 

געפרעגט, איהם בער " "געוועזענער דער  האט מטעמים. אנדערע  און פלייש , סאך א ליגט  איהם נעבן אז  ַַַַָגעזעהן

יענער האט  מאלצייטן". אזעלכע עסן צו איינגעפירט  דאך איז  בערן, אונז , "ביי פלייש. דאס נישט עסט ער ַַָָָָָפארוואס

עטליכע נאר  'מאל ïע ', א איך בין געבורט פון אז  איז, אמת דער נאר גערעכט, ביזט "דו געענטפערט : איהם ַַַָָ"בער"

אויסגעגאנגען  כמעט  כ'בין  און עסן, צו וואס  געהאט  נישט איך האב  'באפרייט', געווען נאך  כ'בין  ווען צוריק, ַַַָָָחדשים

מיר ער  האט פארוואלטער, דעם באגעגענענדיג און טיר -גארטן, צום געגאנגען איך בין ברירה, בלית הונגער . ַַַַָָפון

ïאסירט האט צוריק וואכן  צוויי אבער  ארט, קיין דיר פאר דא נישט טאקע  איז מאלïעס, די פון שטייג 'אין ַַַַָָָָָָגעזאגט ,

א  איהם פאר געווארן געפונען  נישט נאך ס'איז  און געשטארבן איז  בערן די פון עלטסטער  דער ווען אומגליק  ַַַָָָאן

כ'בין  פארוואלטער, צום  געזאגט איך האב 'בער '... א אלס  אננעמען  דיך איך וועל ווילסט, דו אויב מקום'. ַַַַָָָ'ממלא

ליצנות. נאר מאכט  דו אז  פארשטיין באלד וועט באזוכן, דא וועט  וואס  יעדער בער. א געווען נישט  קיינמאל  ַַַַַַָָָָָדאך

צייט קורצע  א ביז  און 'שולע ', די אין  ארייננעמען דיך וועל  איך געענטפערט, מיר פארוואלטער דער האט  -ַַַַָ

האב אזוי בער ... א ביזט דו אז דיר אויף זאגן עדות וועלן אלע און בער , א ווי פירן צו זיך אויסלערנען זיך ַַַַָָוועסטו 

נישט איך קען עסן, צו צייט  די קומט  עס  ווען און בערן, די צווישן געפענגעניש  אין איך בין דאן, זינט געטוהן. ַאיך

און  מאל ïע, א געווארן  געבוירן דאך איך בין סוף -כל -סוף , ווייל  בערן, די 'שכנים ', מיינע פון  דריטל  א אפילו  ַַַַָָעסן

בער ... א ַנישט 

צווישן  זיצן דארף  בער  א אז  מהלך, מאדנע  די אויף  געוואונדערט  זיך - מאל ïע די און בער  דער - ביידע ַַַַָהאבן

נאטור, זיין פון פארקערט  אופן אן אויף לעבן יעדער דארף פארוואס בערן... די צווישן - מאל ïע  א און מאל ïעס , ַַַַַַַַָדי

איבערלאזן  זאל  צווייטער  דער און הונגערן, איינער דארף  פארוואס עסן. צו נישט  איהם  גליסט  עס וואס  עסן ַַָָָָאון

פלייש?... פיל  ַאזוי

"ואיש זיין מקיים זאל  ער בקשה , איינפאכע  אן מיט פארוואלטער צום זיך  ווענדן צו באשלאסן אלזא, האבן, ַַַַַַָָָָזיי

מאל ïע , א ווערן צוריק  זאל  מאל ïע די שטאנד . זיין צו  איינעם  יעדן צוריקשטעלן זיי  זאל ער תשובו", משïחתו ַַַַָָאל 

בער ... א - ווערן צוריק  זאל  בער  דער און מאל ïע , א ווי עסן און פירן צו  ַַַָזיך

פארוואלטער צום געוואנדן זיך - מאלïע  די און בער דער  - ביידע האבן איינפאל , "קלוגן" זייער פון ַַַַָָצופרידענע

און  אויפגערעגט , געווארן דירעקטאר  דער  איז  פארלאנג. זייער פארגעלייגט  איהם פאר און טיר-גארטן, דעם ַַַָָָָפון

בייטאג  ארט  זיין  פון ארויסגיין נישט דא וועט קיינער היילן. אייערע אין  אריין צוריק  שנעל  גייט  זיי: צו  ַַָָָאויסגעשריגן

'סדרי  די ענדערן נישט  דא וועט  קיינער און  באשליסן, וואס  פארוואלטונג א פארהאן איז  דא ביינאכט. ַַַַַַַָָָָאדער

פארוואלטער: דעם  ביי געבעטן אבער זיך האבן חיות די ַַָָבראשית'.
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פארשטאנד... טראïעלע א אפילו נישט  האט וואס  'אייזל ', אן ווי דאך רעדסט  דו אנטשולדיג , -ַַַַַַָָָָ

געזאגט: זיי פארוואלטער דער ַַָָהאט 

ïשוט האב איך  פריי, געווען כ 'בין ווען צייטן, שווערע אריבער כ 'בין אבער  אייזל . אן טאקע כ 'בין ריכטיג! -ַַַָָ

פונעם פארוואלטונג דער צו געוואנדן זיך ברירה, בלית איך, האב וואסער. און ברויט  אביסל נאך ַַַַָָָגעהונגערט 

אבער האב איך גארטן. אינעם אייזלען די צווישן ארט אן מיר פאר  געפינען זיי קענען  אפשר אז  ַַַָָָָָטיר-גארטן,

גענ ווי מער האבן זיי אז  ענטפער, אן פריער,באקומען וואכן צוויי עצה: אן געגעבן מיר  האבן זיי נאר אייזלען, וג ַַַַָָָָ

א  געטראפן נישט נאך  מ 'האט  און  געשטארבן איז  טיר -גארטן פונעם פארוואלטער  דער אומגליק, אן ïאסירט  ַַַַַָָָָָָהאט

אלעם פאר פאראנטווארטליכער א אלס  אויפנעמען  איהם  זיי קענען וויל , ער אויב  אלזא, איהם ... פאר ַַַַַַַַַָָפארטרעטער

אזוי  ווי אייזל ... אן ווי מער נישט דאך כ 'בין 'אבער  געזאגט , זיי ער האט  טיר -גארטן. דעם  אין פאר קומט  ַַָָָָָָָוואס

וועלן  'מיר געזאגט : איהם  גארטן פונעם  אייגנטימער די האבן גארטן?!...'. פונעם פארוואלטער דער ווערן איך  ַַָָָָקען

צוויי  אויף  גיין צו אויסלערנען  זיך וועסטו  צייט, קורצע  א ביז  און 'שולע ', סïעציעלע אונזער  אין  ארייננעמען ַַדיך

זיין  וועט איינער  יעדער  ביז  ומביא'... 'מוציא גאנצער דער זיין וועסט דו און גארטן, מיט 'ן אנפירן וועסט  דו  ַָָפיס .

בשלום "... יבוא מקומו על  "והכל פארוואלטערס, די  פון שטאמסט  דו  אז  עדות זאגן צו ַַַַָגרייט

נאכצומאכן  זוכט איינער יעדער ווען  בערן, און מאל ïעס די ווי זענען אלע מיר איז , 'מעשה' די פון לימוד  ַַַָדער

צו נאר זוכט ער הימל . פון געגעבן איהם מ'האט וואס אויפגאבע  די מיט צופרידן נישט  איז קיינער  אנדערן. ַַָָָדעם

פון  געגעבן איהם  מ'האט וואס חלק  זיין מיט  פרייען אבער  זיך דארף מענטש דער  יענער ... ווי און דער , ווי ַָָָזיין

אריינגעשטעלט איהם מ 'האט  וועלכן אין מצב  דעם אין אין ארט דעם אויף  כשרונות און כוחות זיינע אויסנוצן און ַָָהימל ,

ובגשמיות. ברוחניות תכלית זיין צו אנקומען ער  קען דארט, פון  דייקא הימל . ָָפון

דארט ארמיי. רוסישער  דער אין מאביליזירן געדארפט זיך  האט  איינער  היה ": שלא "מעשה א נאך איז  אט ַַַָָָָָאון 

זיין  געפארשט קודם מען האט  ארמיי, דער אין סאלדאט א אריין מ 'נעמט  איידער אז איינגעפירט , געווען ַַַַַָָָאיז 

ערשט צום פראגעס . עטליכע געשטעלט  איהם מען האט  דעם, צוליב לאנד. פאר'ן און מלוכה , די  פאר ַַַַגעטריישאפט

געענטפערט, ער האט  קעניגרייך? פאר'ן הויז, דיין אויף  זיין צו  מוותר גרייט ביזטו צו געפרעגט: איהם מען ַָהאט

גרייט איז  ער  אויב פראגע , צווייטע א געשטעלט איהם מען האט הארץ. גאנצן מיט 'ן דערפאר גרייט כ 'בין ַַַַַָָ"יא",

געענטפערט ער האט איהם. פון פארלאנגען עס  וועט צאר דער אויב מלוכה , די  פאר פעלדער זיינע  אויך  ַַַַָאיבערצוגעבן

גרייט איז  ער  צו  געפרעגט, איהם  מען האט  פעלדער , זיינע  אויך מלוכה  די פאר אוועקגעבן גרייט איז  ער יא, ַַַָָאז 

פארמאגט . ער וואס  שאף סטאדעס  די אויך "צאר" פאר 'ן ַַַַַָָאיבערצוגעבן

ער צו געפרעגט  איהם  מען האט שאף, די אוועקצוגעבן אויך גרייט  איז  ער יא, אז  געענטפערט האט  ער  ַַָָָָווען

איז ער "ניין"... און "ניין", געענטפערט  ער האט  דעם אויף  הינדל. זיין אויך  קעניג פאר'ן אוועקצוגעבן גרייט ַַָאיז 

ווייל געשיקט , אהיים  באלד איהם  מען האט ענטפער , אזא נאך מלוכה . די פאר הינדל  זיין אוועקצוגעבן גרייט ַַַַַַָָנישט

פארמאגט, ער וואס  אלעס אוועקצוגעבן גרייט  נישט  איז  ער ווייל ארמיי, די אין דינען צו ווערד נישט איז  איינער  ַַַַַָָאזוי

קעניגרייך. ַפאר'ן

אוועקצוגעבן  אלעס גרייט  געווען ביזטו פארוואס געפרעגט, איהם עלטערן  זיינע האבן געקומען, אהיים  איז ער ַַַַָָווען

ער האט  דערמיט ?! זיך  שיידן געוואלט נישט האסטו  ביליגסטע , דאס  איז  וואס הינדל , דאס נאר מלוכה , די ַָָָָָָָפאר

געענטפערט:

פון  טייל  געווען נישט קיינמאל זענען שאף  סטאדעס  און נישט , איך פארמאג פעלדער  נישט ; איך האב הויז  א -ַַַָָָָ

כ 'האב וואס  דאס ווייל  מלוכה , די פאר  זאכן אלע  די אוועקצושענקען גרייט  געווען איך בין דעריבער פארמעגן. ַַַַַָָָמיין

דאס אבער קעניג. פאר 'ן אוועקצושענקען עס  ïראבלעם  קיין נישט  אוודאי איך האב פארמאגט, נישט ַַַַָָָָָָקיינמאל

מלוכה ... די פאר אוועקצושענקען גרייט נישט בשום-אופן איך בין פארמעגן, איינציגסטע  מיין איז  וואס  ַַַָהינדל ,

איהם, צו שייך נישט אינגאנצן זענען וואס זאכן עבודה'ס , העכערע  מענטש  א זוכט  מאל  אפט איז: נמשל  ַַַָָָדער

נישט עס  ער  קען מצב, און מעמד  זיין לויט  איהם צו  שייך זענען וואס זאכן ביי נסיון א צו קומט עס ווען  ַַָאון

ענדערש זאלסט דו  אז בעסער חבר. דיין ווי אזוי  זיין וועלן צו  האסטו וואס מען: זאגט  איינעם אזא פאר ַַַַַָָָָביישטיין.

נסיונות  די און מצב דעם מיט הייסט, דאס  "הינדל". דיין מיט באשעפער דעם דינען און זיין, דארפסט דו וואס  ַַָָזיין

ובבא. בזה  זיין גוט דיר וועט דאן הימל . פון געווארן  אïגעמאסטן דיר פאר זענען ַַָָָָוואס
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על "מלוך בעטן, צו מענטש  פאר 'ן לייכט  ס'איז  זאגט, וועלט  קעניגן די זאל  אויבערשטער דער כולו", העולם כל  ַָָ

דאס קעניג. א אלס  אויבערשטען דעם קרוינען צו ער פארגעסט אליין, זיך אויף אבער וועלט, גאנצע די  ַַַַַָָאיבער

דער אחד", "ה ' אויסשרייען וועט  ער זייטן. אלע  אויף ïקא דעם שאקלען ער וועט שמע, קריעת ביי ַָָזעלבע ,

אבער הימל , פון זייטן 4 אלע אויף  ערד, דער אויף הימלען, זיבן די אויף ג-א-ט  איינציגער דער  איז  ַָָאויבערשטער

ענין. גאנצן פון אינדרויסן חלילה  בלייבט  אליין ַַער

איינמאליא. בכבוד. ïרנסה  געהאט  האט ער וועלכע  פון קרעטשמע , א ïריץ  ביים געדונגען האט  דארפסמאן  ַַַַָָָָא

איין  פון געפארן זענען מענטשן ווייניג אז אזוי שנייען, און רעגנס סאך א מיט ווינטער, שווערער  א געווען ַַַַַָאיז 

נישט כמעט  האט ער קרעטשמע . איד 'ס  דעם  אין מענטשן ווייניג געקומען זענען עס און אנדערן, צום ַָפלאץ 

דער געקומען איז  עס ווען ïריץ . פאר 'ן ראטע די צאלן צו נישט  אוודאי און עסן, צו  ברויט אויף אפילו ַַַַַָפארדינט ,

פאר געוויינט און ïריץ , צום אריבערגעגאנגען איד  דער  איז  קרעטשמע , די פאר "ïריץ " דעם באצאלן צו  ַַַַַַָדאטום

ער וועט דאן און יאר , קומענדיגן אויפ'ן קרעטשמע די פאר באצאלונג די אïצולייגן זיין מסכים  זאל ער  ַַַָָָָאיהם,

יאר פארגאנגענע צוויי די פאר  אריינברענגען באצאלן וועט וואס מענטשן, מער קומען  שוין וועלן יאר קומענדיגן אז געהאפט, האט  (ער  ַַַַַַָָָָָָ

קרעטשמע) די פאר  "מטבע" שיינע .א ַַ

איינגעשטימט און געהאט  רחמנות ער האט מאל  דאס  אבער אכזר , אן נאטור זיין פון געווען באמת איז ïריץ  ַַַָָָָדער

און  רעגנס שטארקע  די  סצענע: זעלבע די אïגעשïילט אבער זיך  האט ווינטער , קומענדיגן יאר. א נאך ווארטן ַַַָָָָָצו 

דאס אïגעשïילט זיך האט  עס  וואס  דעם  פאר "משל " א ווי מער נישט געווען  זענען ווינטער, יאר פאר פון ַַַָָָָָשנייען

געשטאנען  איז  קרעטשמע  די און וועג, אויפ 'ן אדורכגעפארן נישט מענטשן זענען יאר דאס אויך יאר ... ַַָָָָצווייטע 

געקומען  איז  עס ווען קרעטשמערליידיג. אידישער דער האט חוב, דעם צאלן געדארפט האט ער וואס טאג ַָָָָָדער

פאר'משïט'ן  חלילה , נאך, מיך קען ïריץ  דער  בא". אנא אנה  "ואני נישט , איך האב געלט קיין זיך: ביי  ַַָָגעטראכט 

ח"ו. מעלה" של "ישיבה  די צו ארויפצוגיין בית, בני מיינע מיט  אייראïעאישעצוזאמען די אין "ïריצים" די האבן צייטן, יענע (אין ַַָָ

באצייטנס  באצאלט  נישט  מ'האט  אויב געגליסט, נאר  האט הארץ רשעות'דיגע דאס  וואס אונטערטאנען, אידישע זייערע מיט טוהן געקענט  ַַַַָָָָָָלענדער,

ארענדע) די פאר  ראטע מער-זיכערן די  א אין אנטלאפן איז און ווערד-זאכן, זיינע  אלע  צוזאמענגענומען איד דער האט . ַַַַַַַַָָ

ובעצמו . בכבודו "ïריץ " דעם באגעגנט ער האט  שטאט , פון טויער ביים אנקומענדיג אז ïאסירט , אבער האט ַַַָָָָָָארט...

ער שטראף  פארא וואס  ווייסט  ווער יודע, מי און אנטלויפן, ביים "גע ïאקט" איהם האט ïריץ דער  אז  ַַַַַָָָזעהענדיג

באקומען. דא ַָוועט 

ער עצה . וואונדערבארע  א געפונען ער  האט  ארט, אויפ'ן  האפענונג. די אויף נישט  קיינמאל  אבער  גיט איד ַַַָָָָָא

פארגעסן. נישט  האב "איך פאלגענד : ווי געזאגט איהם און אינציאטיוו, אייגענע  זיין אויף  ïריץ , צום צוגעגאנגען ַַַָָָאיז 

יעצט נאר געלט... מיט 'ן ïריץ  צום  קומען השם , ירצה  אם איך, וועל טעג , צוויי ביז  חוב. דעם באצאלן וועל  ַָָאיך

אין  טוב יום יעדן מיר פארן ווייסט, דו ווי און טוב, יום א אונז  ביי  איז  מארגן ווייל  אריין, שטאט אין זיך איך  ַַָָָָיאג

צום געזאגט  ïריץ דער  האט באקאנטע ". און פריינט  אונזערע מיט  טוב יום  דעם פייערן  צו שטאט, גרויסער ַַָָָדער

ַַארענדאר:

און  שבועות, ïסח , טובים, ימים  אידישע אלע  מיט באקאנט  גוט  בין איך  רעדסט. דו וואס  נישט ווייס  איך -ַַַָ

ïראווען? מארגן  וועט איר טוב יום וועלכן זאגן מיר און זיין גוט אזוי קענסטו  ַַָָסוכות.

ïריץ : פאר'ן געענטפערט ארענדאר אידישער  דער ַַַָהאט

ïליטתינו" "חג דער איז מארגן אנטלויפן...)- אונזער פון טוב יום (דער ַָ

דער איז  צומארגנס ויקר "... וששון  ושמחה, אורה היתה "ליהודים און  געזעגנט , פריינטליך איהם האט  ïריץ  ָָדער

געשעפ די  געווענטליך. ווי אלעס אן גייט אידן די ביי ווי געזעהן און אריין, שטאט אין געקומען זענען ïריץ  טן ַַָָ

"ïלאפאנען" הענט  זייערע אין האלטן מענטשן און טעלעפאנען)אפען, ווען (סעליולאר  געצייגן... וואכעדיגע אנדערע און ַַַָָָָ

צו איר וואגט  אזוי ווי געפרעגט, איהם ïריץ דער האט  גאס , דער אויף איד  ערשטן דעם באמערקט האט ַַַַָָער

רעדט טוב" "יום  וועלכן וועגן געוואונדערט, זיך איד דער האט  טוב?!... יום אייער פרעך, און גראב אזוי ַַָָפארשוועכן

'מאשקע' "מיין געענטפערט : איהם ïריץ דער  האט ïריץ . דער ארענדארן)דא אידישע זייערע באצייכענען ïריצים די פלעגן (אזוי ַַַַָָָ
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יעדע אין  איינעם , יעדעם  פאר תשובה  פון טעג  - ַשובבי"ם
מצב
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טוב "יום מסתמא איז  דא אז פארשטאנען, איד דער  האט  טוב...". יום א היינט  איז אייך ביי אז  געזאגט  מיר  ַַַַַָָָָהאט

געבעטן  האט און זיך ", "דערמאנט ער ווי געמאכט  זיך  ער האט "מאשקע". זיין און ïריץ  דעם  צווישן ַָָָָאינדערוואכן"

אז געזאגט, ïריץ דער האט טוב... יום דעם באצייכנט האט  מאשקע' זיין אזוי ווי זאגן איהם  זאל ער  ïריץ , ַַַָָָָָָדעם

איז טוב, יום "דער ïריץ : צום  געזאגט  איד דער האט ïליטתינו'... 'חג אלס טוב  יום דעם באצייכנט האט ַַָָָָ'מאשקע '

האבן  וואס  טובים , ימים אנדערע  די פון אנדערש  איז ער נאר טובים , ימים אידישע  אלע  פון גרעסטער דער ַַַַָָָטאקע 

ïליטה "... "מאכן צו ווען צייט  אנדערע  אן איד יעדער האט  טוב, יום  דעם  אין און דאטום , באשטימטן  ַַַַַַָא

נסיון  א האט  איינער נסיונות. באזונדערע  זיינע  האט מענטש  יעדער ïליטתינו". "חג א האט  איד יעדער ַַַָָָלענינינו,

רעדן  צו נישט מויל  זיין פארמאכט ער ווען "פליטה " מאכט  צווייטער א חושים. אנדערע  אדער עינים, שמירת  ַַַַַָבנוגע

מיט - פינפטער א התורה. לימוד מיט  - פערטער א חבר. זיין טשעïען  פון איין זיך האלט  דריטער , א הרע . ַַַַלשון

"יום דער  און איהם . פאר ïאסיג איז עס  ווען צייט  א אין הרע יצר  זיין  פון ïליטה " "מאכט איינער יעדער ַַַַתפילה.

טובים ! ימים אידישע  אלע פון  גרעסטער דער איז  ַטוב"

חנוכהיב . נרות הדלקת פאר  יחוד" "לשם  פון נוסח אינעם זאגן יעב"ץ)מיר סידור  אין זרעי (געברענגט  וזרע  זרעי "ויהיו , ַָ

הטוב". ברצונך הכל  ועבודה, לתורה  לבבם את ותחזק למטה, ונחמדים  למעלה אהובים וחסידים , חכמים תלמידי

ברכה א געבעטן און זצ"ל, משה" "ישועות בעל  הרה "ק  רבי'ן, וויזשניצער  צום  צוגעגאנגען  אמאל  איז  איד ַַַַָא

ווערטער דערמאנטע  די צוגעבנדיג  קינדער, זיינע פון הצלחה די יחוד")פאר "לשם לתורה(פון לבבם את "ותחזק  , ַ

געמיינט האט  ער ווילן...". גוטן דיין אין זיך ווענדעט  "אלעס  געזאגט: איהם  משה " "ישועות דער  האט  ַָָָועבודה ".

טאטן פון אויפפירונג די אין  אנגעוויזן איז  ה ', עבודת און  תורה  אין קינד  פונעם חינוך גאנצער דער זאגן, (כאטש צו ַַָָָ

די  אויף ליגט וואס חוב דער  איז  דאס אבער מעשים, אונזערע אין זיך ווענדעט  אלעס  נישט און דרחמנא ", "כבשי אין השגה  א נישט  האבן ַַָָָָמיר

טוהן) צו  .עלטערן

באריכותיג . שרייבט זי"ע  רב צאנזער הייליגער נח)דער פ' ריש  חיים ", ארויס("דברי קוקט אויבערשטער  דער ווייט ווי ַַ

ווייל רח "ל , עבירות הארבסטע די מיט געזינדיגט  חלילה האבן זיי אויב אפילו רשעים, די פון תשובה  די ַַָאויף 

התשובה " בפני  העומד דבר  לך ה "א)"אין פ"א, פאה , וואס(ירושלמי המבול, דור  פון ראיה א ברענגט רב צאנזער דער .ַַָ

זאגט ïסוק ז)דער  ו, העלפט(בראשית עס אז  חז"ל  די זאגן דעם אויף וואס  הארץ ", על  דרכו את בשר כל  השחית "כי ַָָָ

צו נח'ן געווען מטריח האט אויבערשטער דער אז  אויך, חז"ל  די זאגן פונדעסטוועגן, תשובה. קיין נישט ַָָליידער 

בויט נח ווי זעהן וועלן זיי ווען טוהן  תשובה  קענען זאלן המבול  דור פון מענטשן די כדי יאר , 120 תיבה די ָָבויען

ג  אויבערשטער  דער  האט  אנגעהויבן, שוין זיך האט מבול דער  ווען אפי' מער : נאך תיבה. זיי א מיט'ן עווארט ַַָָָָ

רש"י  ווי ווערן, אנגענומען וועט תשובה זייער און מינוט, לעצטע  די אין טוהן תשובה  זיי וועלן אפשר  ַָָבאשטראפן,

ïסוק אויפ 'ן יב)זאגט ז, ווייטער(בראשית אבער רעגן, - "גשם" געווען נאר איז  אנהייב, אין אז  הארץ ", על  הגשם "ויהי ַָָָָ

דארט  יז)שטייט  אויבערשטער(פסוק דער ווען אז  רש"י, זאגט  מבול . א אראïגענידערט שוין האט עס  אז המבול", "ויהי ַַַַָָָָ

רחמנות מיט געברענגט  עס ער האט  רעגן, געברענגט  מבול)האט א פון פארם  אינעם מענטשן (נישט  די אויב אז  כדי , ַַָָָ

געווארן  עס  איז  געטוהן, תשובה  נישט  האבן זיי וויבאלד ש ïעטער, ברכה ". "גשמי זיין עס זאל  טוהן, תשובה ַָָָוועלן

מבול . ַא

תשובה זייער וואלט געטוהן, תשובה וואלטן המבול דור פון מענטשן די אויב אז  קלאר , דעם פון מען ַָָָזעהט

ארויס קוקט  און ווארט  אויבערשטער  דער  דאך מה  אויס: פירט רב צאנזער דער און געווארן. אנגענומען ַַַַָָָאוודאי

פון  תשובה  די זוכט באשעפער דער אז  אוודאי דאך איז המבול , דור  דער ווי רשעים אזעלכע פון תשובה די ַַַַָאויף

אויף זאגט הקדוש  זוהר דער  כאטש  און ליבשאפט, מיט הימל  אין אנגענומען ווערט תשובה  די און איד, ַָָָיעדן
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ìàîà êàð ïåà ìàîðééà ïäåè åö äáåùú ,"íéðt æò"¨¨©¨

ïéé÷ èùéð èëòð÷ à èàä ,úîàá ìééåå ,ïâéãðéæ ï'ëàð¨¨©

øò áéåà .øàä ïééæ ïâò÷ èâéðòtùøòãéåå øò áéåà ,äöò©

øò èøòåå ,ìàîà êàð ïåà ìàîðééà êéæ èâéãðéæøàô©¨¨©¨

ïòðò÷ èùéð ìàæ øò æà ,âéáééà óéåà ïáéøèøàô©©¨

.øàä ïééæ èéî ïèòáøòáéà êéæ ïòîå÷÷éøåö©

ùøòãðàøòã .øòèàô ïééæ ïåà ïåæ à èéî øòáà æéà ©¨©¨

èîòð øò ïåà ,äøéøá ïéé÷ èùéð èàä òèàè©¨

åö ÷éøåö èîå÷ øò ïòåå ìàî ñòãòé äáåùú ïééæ ïà̈¨

:÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà ïåà .äìéçî ïèòá íäéà¨

íòðåô øòãðé÷ ïòðòæ øéî ,í"éááåù "íéðá" åáåù
éåæà ,úåøéáò òøòæðåà ìçåî æéà øòëìòåå ,ïòèùøòáéåà©

ïééæ èéî øòáéà âéãðòèù êéæ èòá ñàåå òèàè à éåå©©¨

ïäåèòâ äáåùú ïåà èâéãðéæòâ èàä øò áéåà åìéôà ,ïåæ¨

ìàî òøòøòîטו. ¨

אין  שטייט וואס זאך א דא נישט  איז פונדעסטוועגן, תשובה, קיין דערויף  נישט  העלפט עס  אז עבירות ַַַָָגעוויסע

תשובה . פון וועג

אין יד . אריינגעפאלן איז  ער  אויב אפילו "הונדערטער". א אלעמאל  פארבלייבט באנקנאט , דאלאר  הונדערט ַַַַַַַָָא

אלס נאך איז ער נאס, איז און וואסער  אין אריינגעפאלן איז ער אפילו פארשמירט, געווארן איז  און ַָָבלאטע

מיט איז זעלבע  דאס  ווערד . ווייניגער גארנישט  ווערט עס דאלאר , 100 זיין  ווערד אלץ  נאך איז  און הונדערטער, ַַָָָָא

דער נשמה. אידישע  זיך יעדע האט ער אויב אפי' פארענדערט . נישט קיינמאל  ווערט  איד, א פון מהות ַַָָעצם

איהם . צו דערנענטערן צוריק זיך ער קען באשעפער, פונעם  ח "ו ַדערווייטערט 

די  אז ïאסירט , נאכטס צו פרייטאג געוויסן א אין אמאל  האט  סאווראן, פון זי"ע  צבי משה  רבי  הרה"ק  ַַַַַָָביי

צובראכן  זייער געווארן איז  סאווראנער דער אז  זעלבסט-פארשטענדליך, טלית. זיין דורך פארלאשן זיך האבן ַַַַָָָָלעכט 

זיך  ער  האט אינדערפרי, שבת אויך נאכט. גאנצע  א אויג אן צומאכן געקענט  נישט ממש  האט ער  און ַַַַַָָדערפון,

אז טראכטנדיג געזינדיגט, ער  האט מדריגה , הויכע זיין לויט ווייל  דזמרה", "ïסוקי דאווענען שטעלן  געקענט  ַַַָנישט

וואס געווען: מיישב אבער זיך  ער האט  דאן אריין. גיהנום אין גיין חלילה ער וועט  חטא "שרעקליכן" דעם  ַַָָָצוליב

אויב אויבערשטען. פאר'ן שירה  רשעים די זינגען גיהנום אין אז  זאגן, חז"ל  די גיהנום ? אין  רשעים די  דען ַַָטוהען

באשעפער ... דעם פאר זינגען און דא, שטיין כ 'וועל  דארט... אדער  דא, בין, איך  וואו חילוק א מיר איז  וואס ַַַַָָָָָאזוי,

עתיד. דעם וועגן טראכטן שטענדיג נאר עבר, אויפ 'ן קוקן צו נישט  איז  עיקר דער אז מעשה, די פון מיר  ַַָזעהען

ולהבא". "מכאן טוהן וועל  איך  ָוואס

בחור'ישעטו. יונגע  זיינע  אין האט  וואס בחור, חשוב'ן  א וועגן דערציילט  מיר האט ישראל  ארץ אין רב  חשוב'ער  ַַָָָא

האט ער וואס  עבירה  איין אפילו  געווען נישט  ס 'איז אז  ווייט , אזוי אויף וועג, פון פארבלאנדזשעט ליידער  ַַַַָָָָיארן

דרייט בן-יקיר זייער ווי צוזעהענדיג הארץ " דאס "געגעסן זיך האבן  וועלכע עלטערן, זיינע רח"ל . געווען עובר  ַָָנישט

בעסטע די פאר געלט  סאך א געצאלט האבן אידישקייט, מיט שייכות א האט  וואס זאך יעדע  פון  אוועק  ַַַַַַָָָָזיך

ווי  ווייניגער  נישט אïגעקאסט זיי האט דאס הישר. דרך  צום קינד  טייער זייער צוריקברענגען ïרובירן צו ָָָָמחנכים,

און  תשובה , בעל  א געווארן איז  ער מקור. צום צוריקגעקומען ב"ה  בחור דער  איז  סוף , צום דאלאר! טויזנט 100ַַָָ

משïחה . גאנצע די  פאר קרוין א איז  ער היינט אז  אזוי "תכשיט", א אויסגעוואקסן  סוף צום ַַַַַַַאיז

100 די פון דאלאר וועלכער  קינד , טייער  מיין מיר, "זאג געפרעגט, איהם פאטער זיין האט הכושר , שעת א ַַָָָָביי

געע זון דער האט וועג?...". ערליכן צום צוריקגעברענגט  דיך האט אויסגעגעבן, האבן  מיר וואס דאלאר נטפערט:טויזנט ַָָָָָ

זיך  מיר אויף געווען משïיע  האט עס וואס  וויסן ווילסט  דו טויזנט... 100 די  פון דאלאר  איין נישט  אפילו  -ַַָָָ

מיך  האט  רח "ל , צווייטע  די און עבירה  איין צווישן טאג', 'שווערן געוויסן א אין וועג? ערליכן צום ַָָצוריקצוקערן

רב א מעשה )באגעגנט די געהערט האבן  מיר  וועמען פון רב, עליכם '.(יענער 'שלום  העפליכן א מיט  באגריסט  ווארים מיך און ַַַַַָ

וועמען  מיט איר ווייסט דען צו עליכם '?... 'שלום  א מיט אויף מיך נעמט רב דער רב , דעם צו  געזאגט  איך ַָָהאב



וארא - קוואל פרשה åèדער 

ñàãáéåà 'éôà ,"íéðá åáåù" :÷åñt ïåô äðååë éã æéà ¨

éã ïéà øàé øàô áéåà 'éôà ."íéááåù" èðòæ øéà©¨

êàðøòã ïåà ,ïäåèòâ äáåùú øéà èàä í"éááåù ïåô âòè¨¨

èöòé øéà èðò÷ ,å"ç ïøàååòâ ìùëð øòãéåå øéà èðòæ¨

øòééà ïòîòððà ìòåå êéà ïåà ,ïäåè äáåùú ìàîà êàð¨©¨¨

èôàùáéì èéî äáåùúטז. ©

éã,ùôðä ïå÷éú óéåà ìâåñî ïòðòæ í"éááåù ïåô âòè
"ìàøùé çîùé" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò éåå,úåîù)

(å¯ä úåàæîåøî æéà âòè í"éááåù éã ïåô ïéðò øòã æà©
íéøöî ãåáòù ïåô áééäðà íééá ÷åñt ïéà(é ,à úåîù) ¨

ïà ïáàä ïò÷ ãéà øòãòé ¯ "äìòå" ."õøàä ïî äìòå"¨©

æéà øò áéåà åìéôà ,í"éááåù ïåô âòè éã ïéà äéìò
äæä íìåò úååàú éã ïéà ïò÷ðéæøàô äìéìç("õøàä ïî"). ©

,íéøöî úìåàâ ïåô úåéùøt éã ïòî èðòééì íòã ïâòåå
øòãòé æà ïééæ åö æîøî éãë ,í"éááåù ïåô âòè éã ïéà©

òâéèöòé éã ïéà "íéøöî úìåàâ" ïééæ ïáàä ïò÷ ãéà¨

âòèיז.

נאך  דאך האב איך 'אבער געזאגט , מיר רב  דער האט  אזוי... און אזוי געטוהן דאך  האב איך  יעצט? רעדט  ַַָָָָָָָָאיר 

זון. זיין ביזט דו ווייל טוהן, תשובה  זאלסט  דו אז ווארט און  זיצט  אויבערשטער דער ווייל  ליב , ַַַָאלץ

אויסגערעכנט איהם האב איך און איר? רעדט  וואס  - ווייטער  זון דער  דערציילט  - רב דעם  צו  געזאגט איך האב  -ָָָָ

אויבערשטער, דער  זייניגן: ביים  געהאלטן ווייטער  אבער  זיך  האט  רב  דער רח"ל . עבירות הארבע  פארשידענע ַַַָָָנאך

געגעבן  דאן מיר  האט ער  איהם... צו אומקערן זיך זאלסט דו אז  דיר, אויף ווארט הימל , און טאטע גרויסער ַַַַָָדיין

מיר . מיט געזעגנט  זיך ליבליך און שטערן, אויפ 'ן קוש  ַא

שרעקליכע א טוהן צו וועג אויפ'ן געווען דעמאלטס  בין "איך  טאטן: זיין פאר צוגעגעבן האט  בחור  דער ַַַָָאון

און  צוריקגעקומען זאפארט  כ 'בין און הארץ , מיין  צולאזט  ממש  האבן רב פונעם  ווערטער די אבער רח"ל, ַָָָָָעבירה 

לאלקים '...". לי ה ' והי' אבי, בית אל  בשלום  'ושבתי געטוהן. תשובה 

זי"עטז . ווילעדניקער הייליגער  דער  שרייבט  ווערטער, א')ענדליכע  דרוש  השובבי"ם, שער  ישראל", ווערטער("שארית די אויף 

חז"ל  די טו .)פון שובב(חגיגה בנים דעם"שובו הימל  אין מען עפענט  שובבי"ם , פון טעג די אין מאחר ". חוץ  ים

קדושה די פון אינדרויסן - "חוץ " פון בחינה דער אין חלילה  שוין איז  וואס איינעם  פאר אויך תשובה, פון ַָטויער

שובבי"ם-טעג. די אין טוהן תשובה קען איינער, אזא אויך ח "ו. "אחר " אן אלס  באצייכנט  אפילו שוין ווערט און -ַַַַַַ

מכ ïר . נישט איז כיïור יום וואס  זאכן אויף  אויך און הלשון , ïגם  אויפ 'ן זיין צו  מכ ïר  בכח זענען טעג דאזיגע  ַָָדי

דערפון. נאכלאזן נישט  און תשובה, פון  וועגן די אין אנצוכאïן זיך שכל  האבן נאר  ַַָָָָָמ 'דארף 

די יז. אין נאכטס, צו  פרייטאג דרשה  א האלטן פלעגט זצ"ל, שוואדראן שלום  רבי הגה "צ ירושלים , פון מגיד  ַַַַָָדער

און  גאס, דער אויף געשמועסט בחורים  צוויי האבן שבת, געוויסן א געגנט . משה " "זכרון דער  אין שול  ַַָגרויסע

גייט היינט  ניין, אז  געענטפערט  יענער  האט  שוואדראן"... "צו גייט ער אויב אנדערן, דעם  געפרעגט האט  ַַַָָָאיינער

מאל '... 'צוואנציג שוואדראן הרב געהערט  שוין האט ער  ווייל  נישט, ַָָָָער 

געשïרעך. זייער געהערט און זיי, אונטער דורכגעגאנגען ïונקט שלום  רבי איז  בחורים , צוויי די פון "מזל" ַצום

בחורים, דערמאנטע צוויי די באמערקט ער האט דרש'ענען, אינמיטן געהאלטן האט  שלום  רבי ווען אבער, ַַַָָָפאקטיש,

שאסיי גרויסן  אויפ 'ן פאלגענדע : דאס  דערציילט ער האט ïלוצלינג ("הייוועי")אריינקומען. קארס . סאך א געפארן זענען ַַַָָָָָ

אויטא, זיין אïגעשטעלט  האט  ער וועג... שווערן פון הייוועי, אינמיטן אïצורוען זיך באשלאסן דרייווער  איין ַָָָָָָהאט

"טראפיק "... גרויסן א געווען גורם  האט  ער אז זעלבסט -פארשטענדליך , צייטונג, א לייענען גענומען זיך האט ַַַַַָָאון

יענער קשה"... "בעבודה דערנאך, און רך", "בפה  געגאנגען עס איז קודם פייפן. אנגעהויבן  האבן  קארס אנדערע ַָָָדי

ווייטער איז ער  איהם, ארום פאר קומט  עס וואס  נישט  ש ïירט ער זיינעם: ביי געהאלטן  אבער זיך האט ַַָָָָמחוצף

אקטיוויטעטן. נארישע זיינע מיט  ַַַפארנומען

פון  טיר  די געעפענט האט ער  און אנגעמאכט, דא האט ער "באלאגאן" פארא וואס באגריפן ער האט  ַַַַַַַָָָָָָענדליך,

אויף ! הערט געווען! "גענוג ארומיגע. אלע  אויף  שרייען אנגעהויבן און קאר, די פון ארויס איז ער אויטא. ַַַַָָזיין

אי  פייפט און איר, פייפט  צוריקגעשריגן:פארוואס זיי  האבן  געהערט !...". שוין אייך האב  איך  מאל... צענדליגער ר ַָָָָ

פון  רירן זיך זאלסט דו כדי בלויז דאך פייפן מיר פייפן? מיר ווי געהערט  האסט דו  וואס דעם פון מיר האבן ָָָָָָ"וואס 

די  אז  זאגן, צו געמינט זיי האבן דערמיט  פייפן...". נישט  מיר וועלן דאן ארט, פון רירן זיך וועסט  דו אויב ַַָָָארט!
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עס, הערט  וואס  דער אז נאר , איז  דערפון תכלית איינציגער  דער  זיך. פאר ציל  א נישט  האט "פייפעריי", ַַַַָָָגאנצע 

לכתחילה איז  וואס  ענטפער אן געהערט", שוין האב "איך זאגן צו איז  ממילא, ארט. פון געבן" ריר "א זיך ַַָָָָָזאל 

ָ"אïגעפרעגט".

מנחם בחור דער  אייניקל , זיין צו בריוו  א אין שרייבט זי"ע , אמת" "אמרי  בעל  הרה"ק  רבי, גערער אלטער  ַַדער

נעכט געלייענט האבן מיר  שמים , יראת וועגן שרייבן דיר זאל איך געשריבן האסט  דו וואס  דאס  "און הי"ד, ָָָָָנתן

ïרשה  דער כ)אין ט, דערנאך(וארא און ה'", דבר את  כא)"הירא דער(פסוק אז משמע איז  וגו', לבו" שם לא "ואשר  ַָ

דעם פאר לרצון נישט איז וואס זאך  קיין טוהן צו נישט זאך, יעדע  צו הארץ צוצולייגן איז  שמים , יראת פון ַַַַָענין

יראת  משיג  מען איז דעם מיט און כבודו', הארץ  כל 'מלא איז  אויבערשטער דער אז  גלייבן צו  און ַאויבערשטען,

עכ "ל . שמים,

שרייבט  ישרים" "מסילת גייט(פ"ב)דער ער צו  התבוננות  אן וועלט דער אויף  ארום גייט וואס  מענטש  דער  ַַָָאז 

אוודאי  איז  געפאר זיין וואס טייך , ברעג ביים גייט וואס  מענטש  בלינדער א ווי איז נישט, אדער וועג גוטן ַַַָָָאויפ'ן

ע "כ . ווערן, צו געראטעוועט  מעגליכקייט  די ווי גרעסער  חלילה איז סכנה די און ַַשטארק




