
 

 מאד, ויצעקו בני ישראל אל ה'. וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, וייראו   ה הקריב ופרע

פסוק,   דעם  אויף  טייטש  הקדוש  אלשיך  די  "דער  ווי  געזעהן  און  אויגן  זייערע  אויפגעהויבן  האבן  אידן  די 
אויבערשטער וויל נאר אז אידן זאלן זיין    . דער"מצריים יאגן זיי נאך, און זיי האבן געשריגן צום אויבערשטען

אז און אנערקענען  איהם  אידן    נכנע פאר  די  אויב  גרויסע חסדים. אבער  זיינע  צו  אנקומען  אייביג  דארפן  זיי 
 מצרים נוסע אחריהם" די מצריים יאגן זיי נאך.פארגעסן דערפון אפילו אויף א מינוט, פאסירט באלד "והנה  

ת רוחא", מיט  "ברמו  טייטשט  דעם, ווען עס איז געווען "ובני ישראל יוצאים ביד רמה", וואס דער תרגום  ןגווע
און זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי    , דאס הייסט, זיי זענען געווען שטארק מיט זיך  .עם גייסטנאן אויפגעהויבע

  יז פרעה געשיקט געווארן פון הימל זיי נאכצויאגן, כדי זייי זאלן ווערן אונטערטעניג עפעס אליין טוהן, אקענען 
פון פרעה'ס הענט, נאר זיי מוזן אנקומען צו די  ן בכוח צו זיך ראטעווען  און אנערקענען אז זיי זענען נישט אליי

דער  וך הוא. ווי נאר זיי האבן דאס אנערקענט, "ויזעקו בני ישראל אל ה'", איז  אויבערשטען ברהילף פון דעם  
אזוינס, העכער   אלד געקומען העלפן אויף אן אופן וואס עס איז נאך קיינמאל נישט געוועןאויבערשטער זיי ב 

פון די טבע, און ער האט צוריסן דעם ים און זיי אריבערגעפירט אין די טריקעניש, "ובני ישראל הלכו ביבשה  
 בתוך הים".

יר", דעמאלטס וועט משה  א איד קען נישט לעבן אויף דער וועלט אן אמונה, ווי חז"ל זאגן אויפן פסוק "אז יש
ער תורה א  פון דא זעהט מען אין ד   "מכאן לתחיית המתים מן התורה", ד,  זינגען, דער פסוק זאגט א לשון עתי

ע ראיה אז די מתים וועלן לעבעדיג ווערן לעתיד לבוא, אז לעתיד לבוא, נאך תחיית המתים וועט משה  'רושיפב 
 פאר אלע ניסים. זינגען שירה צוזאמען מייט די אידן און לויבן דעם אויבערשטען 

תחיית   פון  ענין  דער  דערמאנט  ווערט  דא  פארוואס  טעם  א  זי"ע,  קאזמיר'ער  יחזקאל'ע  רבי  הרה"ק  זאגט 
, ביז זיי האבן  , האבן די אידן זוכה געווען צו אזא התגלות אלוקיתעת ים סוףהמתים לעתיד לבוא. ווייל ביי קרי

די הייליגע שכינה, און די חז"ל זאגן אז א    געזאגט "זה קלי", יעדער איד האט ממש געוויזן מיטן פינגער אויף 
געזעהן אין זיין נבואה. קומט אויס, אז ביי  זקאל בן בוזי האט נישט חענט זעהן אויפן ים וואס יגעקדינסט האט  

צו   איז  אמונה  פון  מהות  גאנצער  דער  ווייל  פון אמונה,  ענין  דער  שייך  געווען  נישט  דעמאלטס  איז  אידן  די 
וואס מען זעהט נישט מיט די אויגן. א זאך וואס שטייט פאר די אויגן פונעם מענטש, דארף    גלייבן אין א זאך

ווייל ער זעהט עס דאך בחוש. דעריבער האבן די אידן זיך געדארפט אנהאלטן אין די    ער נישט גלייבן דערין, 
ערע אויגן, און נאר ביי  נאך נישט געזעהן מיט זייווייל דאס האב זיי דעמאלטס    אמונה אין "תחיית המתים",

 דעם, איז שייך געווען מקיים צו זיין דעם ענין פון אמונה. 

דאס פאלק האט אלעס געזעהן מיט די    עשה ה'", שר  ישראל את היד הגדולה אסוק "וירא  דאס זאגט דער פ
נו בה' ובמשה עבדו",  יים זיין "ויאמגעווען אויב אזוי ווי אזוי וועלן מיר קענען מקי אויגן, ממילא האבן זיי חושש

ישידעריב  "אז  זיך  ער  זאלן  זיי  כדי  המתים,  תחיית  פון  סוד  דעם  זיי אנטפלעקט  אויבערשטער  דער  האט  ר" 
 קענען אנהאלטן אין די ריינע אמונה. 

  100עלטער פון    אין יאר תשע"ז, איז נפטר געווארן אין אנטווערפן א איד מיט'ן נאמען ר' פסח וויינשטאק ע"ה, אין 
האט דערציילט, ר' פסח  דער  צווייט א  יאר.  די ביטערע  פון  נאכן אויסברוך  צייט  קורצע  ת"ש, א  יאר  וועלט  ז אין  ע 

בט באהאלטענערהייט,  האט ער געלע. א שטיק צייט  די בני ביתגעדארפט אנטלויפן צוזאמען מיט  אט ער מלחמה, ה 
פט הינער און אייער. נאך פיר יאר וואלגערנישן פון איין פלאץ צום אנדערן, זענען  דורך דעם וואס ער האט פארקוי

 ואיגער. . וואו עס איז געווען אביסל רזיי ענדליך אנגעקומען אין די שטאט לעאן, פארנקרייך

"טיפוס"  די  מיט  קראנק  געווארן  פסח  ר'  איז  לעאן.  אין  און   זייענדיג  רח"ל,  איהם    קאנקהייט  האט  מען 
ווייל עס איז זייער אנשטעקיג ח"ו.   וואו קיינער האט נישט געמעגט אריינקומען,  אריינגעשטעלט אין א שפיטאל 
פלעגט ר' פסח דערציילן, אז ליגנדיג אין שפיטאל, זענען איהם דורכגעלאפן פארשידענע טרויעריגע מחשבות אין  

קומע צו  געווען  זוכה  קוים  שוין  ער  האט  אט  המנוקאפ,  "אל  אין  חן  ליגן  ווידער  ער  דארף  דא  און  הנחלה",  ואל  ה 
א ל"ע,  קראנקהייט  שרעקליכע  אזא  מיט  אבער  שפיטאל  האט  ער  איהם.  צו  צוקומען  נישט  קען  קיינער  בל  קמון 

 געווען אויף זיך באהבה דעם דין שמים. 

ר זיך אינטערעסירט  ע ם שפיטאל, האט דער סוף איז געווען, אז ווען ער איז ארויסגעקומען אן אויסגעהיילטער פונע 
דאן איז ער געוואויר געווארן, אז בשעת ער  וואס עס האט פאסירט מיט זיינע עלטערן און מיט זיינע בני בית, ערשט 
אוועק געפירט אלע אידן קיין  ן שטאט, און  איז געווען אין שפיטאל. זענען די דייטשע נאציס ימ"ש אריינגעקומען אי

אומגעקומען על קידוש השם, הי"ד. די נאציס ימ"ש האבן אבער מורא געהאט אריינצוקומען  וויץ, וואו זיי זענען  אויש
אין דעם שפיטאל וואו ר' פסח איז געלעגן, ווייל די מחלה איז געווען אנשטעקיג, און אזוי איז ר' פסח געראטעוועט  

 געווארן פון א זיכערן טויט! 

אליין, אז ער דארף ליגן אין    אז דייקא דאס וואס עס האט איהם אויסגעזעהן ווי די צרה  דאן האט ער פארשטאנען,
 ן הצלה, וואס האט געראטעוועט זיין לעבן. " קראנקהייט רח"ל, איז גאר געווען זייפוס ישפיטאל מיט די בטערע "ט
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 איך האב קיינמאל קיין שלעכטס נישט געהאט 

עס איז באקאנט די מעשה אז די צוויי ברודער הרה"ק ר'  
ניקל פון  הייליגעשמעלקא  דער  און  זי"ע  בעל  שבורג  ר 

צוזא זענען  זי"ע  דער  עמהפלאה  הרה"ק  צו  געגאנגען  ן 
וואס  האבן איהם געפרעגט  זי"ע, און  פון מעזריטש    מגיד 
מסכת   אין  משנה  די  וואס  חיוב  פונעם  פשט  דער  איז 

כשם שמ  הרעה  על  לברך  אדם  "חייב  זאגט  ברך  ברכות 
אויף   ברכה  א  מאכן  דארף  מענטש  א  הטובה"  על 

ואלט געמאכט אויף א אזוי ווי ער ולעכטס  ח"ו, פונקט  ש
צו דאנקען אויף שעלכטס   שייך  איז  ווי אזוי  זאך.  גוטע 

ואס מען דאנקט אויף גוטס? האט  מיט די זעלבע כוונה ו
ריכטיג דעם באדייט  ער זיי געזאגט, אז כדי צו פארשטיין  

זושא   ר'  רבי'ן  תלמיד דעם  זיין  צו  גיין  זיין  זאלן  דערפון, 
 זי"ע פון אניפאלי.

זושא אין  ר'  רבי'ן  באגעגענט דעם  זיי  האבן  אנקומענדיג 
, גאר א שווערן מצב. ער איז געווען ממש אן עני ואביון

ער האט גארנישט געהאט, און ער האט אויסגעקוקט צו  
פארגעלייגט   זיי  האבן  לאגע.  שווערע  א  זייער  אין  זיין 

זאגן פשט פון די  אל זיי  זייער שאלה, און געבעטן אז ער ז
ר' בער האט זיי געשיקט צו  משנה, זאגנדיג אז דער רבי  

 איהם. 

נ פארשטיי  אייך שי"איך  האט  רבי  דער  פארוואס  ט 
געשיקט צו מיר", האט דער רבי ר' זושא באלד רעאגירט. 
"איך וואונדער זיך זייער אז דער רבי האט אייך געשיקט  
צו מיר, אזא שאלה דארף מען פרעגן איינעם וואס האט 

געהאט עפעס   זאך, אבער ברוך  שוין אמאל  א שלעכטע 
קיינמאל נישט געהאט א שלעכטע זאך, ה' איך האב נאך 

ביג געווען נאר גוט, און פון וואו קען איך  איז מיר אייס  ע
 וויסן ווי אזוי מען נעמט אויף א שלעכטע זאך". 

דער רבי ר' שמעלקא און דער הפלאה, האבן שוין זייער 
זיי   אז  געוואלט  האט  רבי  דער  וואס  פארשטאנען  גוט 

ישט  . אמת טאקע אז אויף שלעכטס קען מען נזאלן הערן
ה מיט שמחה, אבער מען קען צוקומען צו א מאכן א ברכ

שפירן   נישט  ממש  זאל  מען  אז  שלעכטס,  מדריגה,  קיין 
באשעפער   וואס דער  גוטס  זעהן דאס  שיקט  נאר אייביג 

 אונז.

קענען   צו  מדריגה,  גרויסע  א  זיך  פארשטייט  איז  דאס 
שום  קיין  נישט  זעהט  מען  אז  תמימות  אזא  מיט  זאגן 

ענען יא טוהן איז  צו נעמען  שלעכטס. אבער וואס מיר ק
וויפיל כוחות מיר האבן נאר אין זיך, צו קוקן אויף דעם  
שייך,   נאר  איז  וואס  בליק  בעסטן  דעם  מיטט  שלעכטס 

עפינען דעם גוטס וואס ליגט באהאלטן  גאון פראבירן  צו  
 דערין. 
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מיטגעלעבט   וועלט  די  האט  צייטן  לעצטערע  די  אין 
פאסירן   זאכן  אזעלכע  ווען  געשעענישן.  פארשידענע 
איין   געפילן.  סארט  צוויי  מענטש  דעם  ביי  זיך  דערוועקט 
געפיל איז דער געפיל פון ווייטאג, דער צווייטער געפיל איז א  
וויל פארשטיין.   געפיל פון אומפארשטענדעניש. דער מענטש 

ווי  אים,  ער  באדערט  'למה' פראגע  די  ל פארשטיין פארוואס? 
אין   נאר  עס  טראכט  איינער  הויעך,  עס  זאגט  הארצן,  איינער 

 אבער אלע ווילן פארשטיין.  

הייליגער  ביים סוף    דער  ג',  חובת הלבבות שער הבטחון פרק 
זיינע   אין  פראגע.  די  צו  זיך  באציט  תנאי,  זיבעטער  דער  פון 

וועגן פון    קורצע ווערטער געבט ער אונז צו פארשטיין אז די 
קען   מענטש  דער  ווי  פארהוילענער  און  טיפער  זענען  השי"ת 

ווי די טיפענישן פון דער  זיך נאר פארשטעלן, עס איז אזוי טיף, 
א   האט  ער  אפילו  ים,  ברעג  ביים  שטייט  מענטש  א  ווען  ים. 

דעם    לאנגער האנט, קען ער נישט דערגרייכן די טיפענישן פון
די   זענען  טיפער  נאך  און  טיף  אזוי  טיפקייט.  איר  צוליב  ים 
וואו זיי   וועגן פון השי"ת, אונזערע מוחות האבן א גרעניץ ביז 

 עס קען נישט גיין צו ווייט, צו טיף.  קענען גיין און  

זאגט אונז   פון    –דער פסוק  משפטיך תהום רבה  די משפטים 
ד פון  טיפקייט  די  ווי  טיף  זענען  עס  השי"ת  ווי  תהום.  ער 

ווען  כי לא מחשבותי מחשבותיכם    שטייט ולא דרכיכם דרכי. 
די   ווי אויסער  מען  זעט  איכה  אין מגילת  זיך מתבונן  מען איז 

פרייליכע    , קלאגעריי נחמה,  דברי  טרעפן  דארט  מען  קען 
ווערטער וועלכער רעדן פון די חסדים פון השי"ת. דער פסוק  

שטייט דארט, עס איז אזוי מחזק, אז    , נוחסדי השם כי לא תמ 
ווען עס איז דא הסתרה   ווייל אפילו  מען זינגט עס אלץ ניגון, 
ווען מען זעט זיי, שטארקט זיך די אמונה,   איז דא חסדים און 

צוזאמענגעהאלטן   האט  וואס  כח  הייליגער  ישראל  דער  כלל 
 שטארק אין אלע דורות.  

מבט זיך  האט  דורות  אלע  אין  ישראל  די  כלל  צו  געווען  ל 
זיך   איז  מען  אז  געווען  איז  הדורות  בכל  חינוך  דער  אמונה. 
און מען איז מקבל, אפילו   גלייבט  אמונה, מען  די  מבטל פאר 

עס   האט  מען  נישט.  פארשטייט  און  מען  שמיא  כלפי  געזען 
   אויך כלפי די רבי'ס. 

וואס רבא האט געהאט   ביטול  די  איבער  דערציילן אונז  חז"ל 
תנא  די  מאמר    ,יםפאר  באקאנטער  דער  געזאגט  האט  ער  אז 

אנשים   בני  אנו  כמלאכים  ראשונים  אם  די    –חז"ל  אויב  אז 
 מלאכים זענען מיר ווי מענטשן.  פריערדיגע זענען ווי 

דער זעלבער שניט טרעפט מען ביי רבינו הקדוש, דער מסדר  
הנביא איז געווען  וועמען  אליהו  ביי  די תורה שבעל פה,    פון 
ער   פלעגט  פטירה  די  נאך  און  שבת  יעדע  שולחנו  על  רגיל 
ער   ווען  דאך  און  קידוש  מאכן  וועלט  די  אויף  אראפקומען 
פלעגט רעדן איבער זיין רבי, דער תנא רבי יוסי, וועלכער האט  
בכלל געלעבט א דור פאר אים, רעדט ער מיט אזא ביטול, ווען  

ערדיגע דור און  ער רופט זיך אן אלץ די 'עלובים' קעגן די פרי
 גלייכט זיך צו ווי חולין פאר קודש.  

אין די לעצטערע דורות האט מען געזען אזא התנהגות.   אויך 
דער הייליגער חתם סופר שרייבט אויף זיין רבי הגה"ק ר' נתן 
שבילי   די  אין  בקי  געווען  איז  רבי  זיין  אז  זצוק"ל  אדלער 

איבערזאגן א    דרקיעא, און ווען זיין זון דער כתב סופר פלעגט
זיין   פון  אויפשטעלן  זיך  ער  פלעגט  בשמו  דער  מימרא  ארט. 

זעלבער טרעפט מען אויך ביים ווילנער גאון, אויף וועמען מען  
איז מעיד אז ער האט געלערנט בחברותא מיט רבי שמעון בר  
דער   פון  רעדן  פלעגט  ער  ווען  אז  הנביא,  אליהו  און  יוחאי 

קער זיין  האט  אריה"ק  זעלבע  הייליגער  די  געטרייסלט,  פער 
רעדנדיג   רמח"ל,  הייליגן  פאר'ן  געהאט  אויך  ער  האט  הכנעה 
איבער אים מיט א קדושה יתירה, מיט א הכנעה, אז ער האט  

ספרי   די  אויף  הגהות  מאכן  צו  געוואגט  נישט  הרמח"ל  זיך 
 צוליב זיין קדושה.  

זיך מתבטל   אזא הכנעה, האבן  די צדיקים האבן געהאט  אויב 
עווען פאר די פריערדיגע מיט אזא הכנעה, איז זיכער אז מיר  ג

דארפן זיך מתבטל זיין פאר'ן רבוש"ע, דער בורא כל עולמים,  
עס   וועמען  דעם רבי'ן  איבער  דרכיו.  בכל  שטייט צדיק השם 

דעם   נישט  וחומר  קל  און  פארשטיין  נישט  מען  דארף 
הנהג זיין  זיין  מקבל  און  גלייבן  דארף  מען  און  באשעפער,  ה 

און גלייבן און  וויסן אז הוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים  
 מייחל זיין פאר זיין ישועה.  

 

 

 

 

 

 וואס 

שגחה פרטית ה לעבן מיט אמונה  


