
  

  ח"פ גליון -' שנה ב

  

 ף ִדי ַאייֶגעֶנע ֲחָסִדים אּון ֶדעְרָנא אֹויף ִדי ֲחָסִדיםיֹוְפִריֶער ַדאְנְקט ֶמען א
  פּון ִדי ֶעלֶטערן

י"    .)ב, טו( "ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהוּ    ָעּזִ
י" ט ֶדע   ָעּזִ ַרייּבְ י ֵזיס ָוואי ִד ן פוּ ר ֵסֶד ר ֶדע', קַה  אֹור ַהַחִייםר ֵהייִליֶגער ׁשְ

ֶטעְל   צוּ ז ִאי, םִאיר ַפאן ַדאֶוועֶנע צוּ ן אוּ , ת"ן הׁשייּבְ ן לוֹ אוּ ן ַדאְנֶקע ִזיךְ ן ׁשְ
ֶטער ֶדעס ָוואן ַזאְכ ט ִמיר ְפִריֶע ן ְנַפאְנֶגעָא  עְרׁשְ ט ְס ֶזעְלּבְ ם ִאיט ָהאר אֹויּבֶ

אְנֶקע אׁשָ ֶטע ֶדערס ָוואן ַזאְכ י ִד ן ֶמעט ֶדעְרָמאנְ  ךְ ֶדעְרָנאן אוּ , ןּבַ עְרׁשְ ר אֹויּבֶ
ֶנֶס י ַאְנׁשֵ י ִד י ִוו ַאזֹוי, ןְלֶטעְר ע ֶע ַזיינֶ ר ַפאן ּבְ עֶגעגֶ ט ָהא דֹוָל ת ּכְ ן ְמַתּקֵ ן ָהאּבְ ה ַהּגְ

ין ֶגעֶווע מֹונֶ י ּבַ ֵר ה ׁשְ  יֵואֹלֵק  "ֶדעְרָנאךְ ן אוּ " ֱאֹלֵקינוּ "ר ְפִריֶע ן ָזאגְ  צוּ ה ֶעׂשְ
יָר ר ֵזייֶע ן הֹויּבְ עְנגֶ ן ָא ִאיְד י ִד ן ָהאּבְ  ַאזֹוין אוּ . "ֲאבֹוֵתינוּ  י ֵזין ָהאּבְ ר ְפִריֶע , הׁשִ
אְנֶקעי ֵזיט ָהאת "השיס ָוואם ֶדעף אֹויט ֶגעַדאְנְק  אׁשָ י " טֶגעָזאגְ ן אוּ ן ּבַ ָעּזִ

נ" ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶטער ֶדעס ָוואם ֶדעף אֹויג ִדי ְ לֹויּבְ עְרׁשְ ט ָהאר אֹויּבֶ
 ָנאךְ , םִמְצַריִ ן ִאיג ַזייֶעְנִדיט ֶגעַהאן ָהאּבְ י ֵזיס ָוואה ָצָר י ִד ן פוּ ן  ְ ֶגעָהאְלפי ֵזי

ן ָהאּבְ ף ֶדערֹוין אוּ , טָדאְר ן פוּ ן ֵגיי צוּ ס ַארֹויט ַצייי ִד ן ֶגעקּוֶמעז ִאיס ֶע ר ֵאייֶדע
 ֱאלֵֹהי ָאִבי"ט ֶגעָזאגְ יי זֵ ן ָהאּבְ  ֶדעְרָנאךְ ט ן ֶערְש אוּ " ַאְנֵוהוּ י וְ ֵאלִ ה זֶ "ט ֶגעָזאגְ י ֵזי

ע ֵזייֶעֶר ט ִמין ט ֶגעטּוְה ָהאת "ס השיָוואד ֶחֶס י ִד ף אֹויֶקען  ַדאנְ צוּ " ַוֲארֹוְמֶמְנהוּ 
ָלׁשוֹ ט ֶגעָזאגְ ס ָדאן ָהאּבְ י ֵזין אוּ . 'ת הקָאבוֹ י ִד ן ֶטעְר ֶעְל    ] 'יָאִב ', 'ילִ - ֵא '[ד ָיִחין ּבְ

אְפ יּבְ ן ִל אוּ ת ַאְחדוּ ט ִמי ֶמעְנְטׁש יין י ֵא ִוון ֶגעָוואְר ן ֶזעֶנעע ַאֶל וייל וַ      .טׁשַ
= ì -  

  ןְט ָּפאלְ ֶדעֶרע ֵטייל ֶגעְׁש ן ִדי ַאנְ אּוִליֶווערט גְ ן ַפאְר ֶגעָוואְר ז ִאים יַ ן פּוֵטייל  ֵאיין

הֹמֹת" ַרייּבְ  'קַה  אֹור ַהַחִייםר ֶדע, )ה, טו( 'וגו "ְיַכְסֻימוּ    תְּ   ר ֶדעט ִניׁשְ ז ַא , טׁשְ
הֹמֹת" אְל  ֶגעׁשְ ִזיךְ ט ָהאם יַ ֶצער ַגאנְ    תְּ ֵד ר ָנא, ןְט ּפָ ן ֶקעֶנעל ָזאן ִאיְד י ִד י ּכְ

עְר  ן יֶפע ַוואֶסעְר י ִט ִד ן ֶזעֶנע, ןֵגיין ַאָראּפ ְפ ט ַדאְר ִניׁשְ ן ִאייג ֵגיין ֶגעֶהעִר ַאריּבֶ
י ֶהעֶכעֶרע ִד ן פוּ ט ְפ ע ֶהעְל ֶדעֶר ַאנְ י ִד ר ָנאן אוּ  ,ןט ֶגעָוואְר עְר ווֶ יִל גְ ם ַפאְר יַ ן פוּ 
אְל  ֶגעׁשְ ִזיךְ ט ָהאיל ֵטי  ִזיךְ ר ַפאן ֶגערּוְפ ט ָאנְ ייל ֶוועְר ֵט ן ֶיעֶדער אוּ , ןְט ּפָ

הוֹ " ֵטייַפאר ֶדעְר , "םּתְ הֹמֹ "א ָד ט ׁשְ ין ָלׁשוֹ  ַא ט ִמי" תתְּ ייֶדע ֵטייְל ַא , םַרּבִ   ן ז ּבֵ
  .םיַ ן ִאיֶקען רּונְ ְט י ֶדעְר ֵזין אוּ ם יִמְצִר י ִד ט  צּוֶגעֶדעְק ֶדעְרָנאךְ ן ָהאּבְ   

=  ì -  

  םיַ ן פּוִוויֶמען ס ְׁש ַארֹויט ֶגעֶקענט ִניְׁש ן ָהאְּב ים ִר ְצ ִמ  ִדי

מֹו ָאֶב    ָיְרדוּ " סוּ ר ֶדע. )ה, טו( "ןִבְמצֹולֹת ּכְ   ם ִמְצִריי ִד ף אֹויז ְמַרמֵּ ז ִאיק ּפָ
ְך ם דּוְר יַ ן פוּ ן ַארֹויְסֵגיין אוּ ֵגיין  ַארֹויְפ צוּ ט רּוְב ן ֶגעּפְ ָהאּבְ י ֵזיָוואס    ָיְרדוּ "

ן ֶגעָוואְר ן ֶזעֶנעי ֵזי, םיַ ן ִאיִוויֶמען  ׁשְ צוּ חּות ן מּוְמ אוּ ֶטעִניס ע ֶקענְ ְגרֹויֶס ע ֵזייֶעֶר 
  ט ט ֶגעֶקענְ ִניׁשְ ן ָהאּבְ י ֵזין אוּ , םיַ ן פוּ ן י ִטיֶפעִניׁשְ ִד ן ִאיט ֵלייֶדעְר עׁשְ גֶ ַאֵריינְ 

  .ֶמעןִוויׁשְ ר ֶמע  
=  ì -  

  ןִאיְד י ִד  צּון ַמאְכ ט ֶגעָוואלְ ט ָהאה ַּפְרעֹ ס ָוואַזאכן  ַרייְד 

מֹו א   ָאַמר" י ּתֹוִריׁשֵ י ָאִריק ַחְרּבִ ְמָלֵאמֹו ַנְפׁשִ ָלל תִּ ק ׁשָ יג ֲאַחּלֵ ִ   ֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאׂשּ
ט ָהאה ְרעֹ ּפַ ז ַא ט ֶעְרְקֶלעְר  'קַה  אֹור ַהַחִייםר ֶדע. )ט, טו( "ָיִדי   ָאַמר"

י ְגַלייךְ ז ִאיס ָוואס נְ ְט ֶערׁשְ , ןִאיְד י ִד ר ַפאן ַזאְכ ַריי ן ְד ַמאְכ  צוּ ט ַראְכ ֶגעְט  י ּבַ
לָ "ז ִאין ֶיעְד  ק ׁשָ י ֵזיס נְ וייְט וֵ ְצ . ןַפאְרֶמעגְ ע ַגאְנֶצ ר ן ֵזייֶע צּוֶנעֶמע, "לֲאַחּלֵ

ְמָלֵא "ט ֵמיינְ ס ָדא, רְפִריֶע י ִוור קֶנעכט ַפאַפארׁשקַלאפן  יתִּ ס  ֶע "מֹו ַנְפׁשִ
ֲאוָ י ִד ן ֶוועְר ט ֶערִפילט ֶווע ן אוּ , טֶנעְכ ס ְק ן ַאְל ָהאּבְ י ֵזי צוּ ל ן ַמיין ֶזעְה פוּ ה ּתַ

ייִניגְ אוּ ן ִוויְל ר ֶע ס ָוואט ִמין ט טּוְה ֶווער ֶע  ן אוּ . רְפִריֶע ן פוּ ר ֶמע ָנאךְ ן ן ּפַ
ע 'ׁשּוֶב ן ָח אוּ ם ְזֵקִניע ַאֶל ע ֶר ֵזייֶע ן אוּ ן ַאֲהרֹ ן אוּ ה ֹמׁשֶ ֶנען 'גֶ ְר  ַה צוּ ס נְ ִריְט ְד 

י"ט ֶגעָזאגְ ר ֶע ט ָהאֶדערֹויף . טַליי ט ט צּוֶגעֵלייגְ ָהאר ֶע ן אוּ , "ָאִריק ַחְרּבִ
מֹו ָיִד " ה ֹמׁשֶ ר ַפאֶנען 'גֶ ְר ט ַה ֶגעָוואְל ן ַאָמאל ׁשֹוי ָדאךְ ט ָהאר ֶע וייל וַ " יּתֹוִריׁשֵ

ינוּ  ס ְט ן ֶדעָמאְל אוּ , יִמְצִר ם ֶדעעט 'גֶ ְר ט ֶגעַה ָהאר ֶע ן ֶוועד ְר ֶוועׁשְ  ַא ט ִמי ַרּבֵ
ֵט  ַא י ִווט ַהאְר ן ֶגעָוואְר ז ְד ן ַהאְל ַזייז ִאי ט ט ֶגעֶקענְ ִניׁשְ ם ִאיט ָהאר ֶע ן ן אוּ ייׁשְ
ינוּ ה ֹמׁשֶ י  ִוו,ֶנען'גֶ ְר ַה  ְרעֹה"ט ֶגעָזאגְ ט ָהא ַרּבֵ ֵלִני ֵמֶחֶרב ּפַ ּצִ ט ָהאַפאר ֶדעְר " ַוּיַ
מֹו ָיִד ּתֹוִר ט ֶגעָזאגְ ר ֶע    ן ֶקעֶנעם ִאיט ָיא ן ַהאנְ ַזייט ֶוועט ֶיעְצ ז ַא  ֵמייֶנענִדיג ייׁשֵ

  .ו"ֶנען ח'גֶ ְר ן ַה ִאין ַרייְכ גְ ֶדעְר   
=  ì -  

  ה ָד ִמיד ְּכֶנגֶ ה ָד ִמין ֶגעָוואְר ט ָראְפ ִט ן ֶגעִׁש ֶזעֶנעם ִמְצִריי ִד ן ּוא העֹ ְר ַּפ 

ְפּתָ " עוֹ    ָנׁשַ מֹו ָים ָצְללּו ּכַ ּסָ יִריםְברּוֲחָך ּכִ ַמִים ַאּדִ   י ִד ף אֹוי )י, טו( "ֶפֶרת ּבְ
ְפּתָ " י   ָנׁשַ ְפּתָ י ְדַרֵ ְרעֹ ז ִאין ַזאְכ ֶטע ַמאנְ ֶדעְר  ָנׁשַ ן ֶגעָוואְר ָראפט ְט ה ֶגעׁשְ ּפַ
ֶנגֶ  ִמיָדה" ר ן ֵזייֶע צּוֶנעֶמעט ֶגעָוואְל ט ָהאר ֶע ס ָוואם ֶדען ֶקעגְ ; "ִמיָדהד ּכְ

מֹו ָיםּכִ "ן ֶגעֶוועז ִאין ַפאְרֶמעגְ  ז ֶגעַראֶטעֶוועט ִאין ַאֵלייר ֶע  ָכאְטׁש  - " ּסָ
ע, דן ֶפעְר ַזייט ִמיט ִוויְמ ֶגעׁשְ ן ַארֹויְפ אוּ ן ֶגעָוואְר  ן ַפאְרֶמעגְ ע ַגאְנֶצ ן ַזייר ָאּבֶ

ט ֶגעָוואְל ט ָהאר ֶע ס ָוואם ֶדען ֶקעגְ . םיַ ן ִאין ֶגעָוואְר רּונֶקען ְט ז ֶדעְר ִאי
ייִניאוּ ן ַלאְפ ְק ַפארׁשְ  ֶגעֶנען ְר ט ַה ֶגעָוואְל ט ָהאר ֶע ס ָווא אֹויךְ ן אוּ ן ִאיְד י ּדִ גן ן ּפַ

ֶוועְר ן ַזייט ִמי יִרי"ן ֶגעֶוועז ִאי, דׁשֶ ַמִים ַאּדִ עֹוֶפֶרת ּבְ ן ֶזעֶנעי ֵזי - " םָצְללּו ּכַ
ע, ןּבְ ָטאְר ַטאֶקע ֶגעׁשְ  טר ָאּבֶ ן ִאיֶקען י ֶגעזּונְ ֵזין ָהאּבְ ר ְפִריֶע ר ָנא, ייךְ ַל  גְ ִניׁשְ

י ֵזיט ָהאם יַ ר ֶדעז ַא ן ָזאגְ ל "י חזִוו, םיַ ן י ִטיֶפעִניׁשְ ִד ן ִאיט עִניֶדעְר גֶ 
יזן רֹויְפ ַא  יזְ ִניֶדעְר  ֶדעְר ֶדעְרָנאךְ ן אוּ ל ִהיְמ ֶגענּוֶמען ּבִ הוֹ ן ט ּבִ ז ִאיס ָדא. םּתְ
עֹוֶפֶר " יזְ ן ֶגעִניֶדעְר ָהאּבְ י ֵזיס ָווא" תָצְללּו ּכַ הוֹ ן ט ּבִ ַמִים "ן אוּ , םּתְ יִריּבְ י ִד " םַאּדִ

  ט ִניׁשְ י ֵזין אוּ ְך ר ַהייֶע ֶדען אוּ ן י ֶגעהֹויּבְ ֵזיט ָהאס ָוואן ֶקע ַוואֶסעְר ַטאְר ׁשְ 
  .ְגַלייךְ ן ַטארּבְ ט ׁשְ ֶגעָלאזְ   

=  ì -  

  טֶדעֶרעְק  אּוְמ אֹויק ֶרענְ ן ְק פּוט ֶגעׁשֶטעְק נְ ן ָא ֶוועְר ט ִניְׁש ן ֶוועלְ י ֵזי

ֲחלָ    לּכָ " ְמ הַהּמַ ר ׂשַ ים ֲאׁשֶ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ   אֹור ר ֶדע, )כו, טו(' ְוגוֹ  "יךָ לֶ  ָע תִּ
ֵטייס ַפאְרָוואט ֶעְרְקֶלעְר ' קַה  ַהַחִיים   לּכָ " סוּ ן ִאיט ׁשְ י "ק ּפָ ְמתִּ ר ׂשַ ֲאׁשֶ

ֶטער ֶדעז ַא ט ֵמייֶנען ִניׁשְ ל ָזאן ֶמעז ַא ן ָזאגְ  צוּ " םְבִמְצַריִ  עְרׁשְ ט ֶווער אֹויּבֶ
ע, טק ִדיֶרעְק ֶרענְ ן ְק ייי ַק ֵזיף אֹויֶגען ֶרענְ ט ּבְ ִניׁשְ ַטאֶקע  ע ַאְנֶדעֶר ף אֹויר ָאּבֶ

ן פוּ ן ׁשֶטעְק ר ָאנְ ָנא ִזיךְ ן ֶוועְל ן ִאיְד ִליֶכע י ֶעְר ִד ן ִאי, ןקּוֶמעט ָיא ֶוועי ֵזין ֶנעּבְ 
סוּ ר ֶדעט ר ָזאגְ ֶדעְרַפא, יֵזי ְמתִּ ר ֲאׁשֶ ק ּפָ ִמְצַריִ י ׂשַ ן ֶגעֶוועז ִאיס ֶע י ִוו ַאזֹוי, םּבְ

יֶדעֶנע ן ַפאְר פוּ ן ן ֶגעִליְט ָהאּבְ ם ִמְצִריי ִד  ָכאְטׁש ס ָווא, םִמְצַריִ ן ִאי ן אוּ ׁשִ
יק ֶרענְ ִליֶכע ְק ֶגעֶפעְר  ֶטער ֶדעט ָהא, תַמּכוֹ י ִד י ּבַ עְרׁשְ אגְ אֹויּבֶ ס ֶע ט ֶרעִניְצ ר ּבַ

ער ִניׁשְ ל ָזא ן ֶווע ֲאִפילוּ ז ַא , ןֶמע טֶזעְה ן ֶדעְרפוּ ן אוּ , ןִאיְד י ִד  צוּ ן ֵגייט ַאִריּבֶ
  ל ָזאיי זֵ ן ִאיְד ִליֶכע י ֶעְר ִד ף אֹויטּונג ת ַאְכ "ִגיּבט השי,  ָצארןַא א ָד ז ִאיס ֶע 

  .ן ֶגעַראֶטעֶוועטֶוועְר ן אְל י זָ ֵזין אוּ ט ֶטעְק ֶגעׁשְ ן ָאנְ ֶוועְר ט ִניׁשְ   
=  ì -  

  הְרפּוָא  ַא ן ֶמעף ן ַדאְר ַאֵליין ְׁש ְט יֶנעם ֶמענְ  ִא ִזיט ְד ק ָוואס ֶווענְ ֶרענְ ף ְק אֹוי

י" אקּוֶמען ִניׁשְ ן ֶוועְל י ֵזי אֹויבּ ה ִלְכאֹוָר [. )כו, טו( "רְֹפֶאךָ ' ֲאִני ה   ּכִ   ן ֵקייט ּבַ
י" ט ֶלעְר ְק ְר ֶע , ]?ֵהיילן אֹויְס צוּ ֶטער  ָדאְק ַא י ֵזי ןְפ ס ַדאְר ָווא צוּ , קֶרענְ ְק    ּכִ

אְל , אֹור ַהַחִייםר ֵהייִליֶגער ֶדע ט ִניׁשְ ן ֶזעֶנעס ָוואק ֶרענְ א ְק ָד ן עֶזענֶ ס ֶע ד ִוויּבַ
יֵד ל ַהכֹּ "ן ֶדערֹויף ָזאגְ ל "ס חזָווא, ר ִהיץָאֶדעִקילּונג י ַפאְר ִוו ַאזֹוי, לִהיְמ ן פוּ  י ּבִ

ַמיִ  יִניץ חוּ ם ׁשָ  אֹויּב  ,"רֹוְפֶאךָ ' י הֲאנִ י ּכִ "ת "יט השַפאר ָזאגְ ֶדעְר , "םַפִחים ִמּצִ
אִסיְר ֶוועס ֶע    ס ָוואק ֶרענְ ט ְק י ָסאְר ִד ט ִמירן ֶוועק ַראנְ ט ְק  ֶוועְס דוּ ז ַא ן ט ּפַ

  .ןייְל ֵה ְס אֹויר ִדי ִאיךְ ל ֶווע, טְס ּבְ ׁשן ֶזעְל ְט ר ִאיֶנעם ֶמענְ ָנא ִזיךְ ט ְד ֶווענְ   



  

  עס איז געווען א באזונדערע וואלקן צו שיצן פון די זון

   אור החייםדער , )אכ, גי( ' וגו"ֹהֵל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶר  'ַוה"
 עס וואלט לכאורה ,י צו פירןיז - ' ָתםֹוַלְנח'איז מדייק דער לשון ' הק  'ַוה"

איז א לשון פון ' ָתםֹוַלְנח'נאר , )י שרייבט שוין"י רשוו(ם ָת חֹונְ ַה געדארפט שטיין לְ 
 דער פסוק קומט זאגן אז דער וואלקן זייל האט זיי געאכט , באקוועם–' ַח נֹ '

ווייל אין מדבר איז בדרך כלל שטארק , דעם וועג באקוועם אין איינגענעם
יז דערפאר א, און דער וואלקן האט זיי געשיצט פון די זון, ייס פון די זוןה

טאקע דער וואלקן געווען נאר בייטאג אין נישט ביינאכט ווען עס איז נישטא 
דאס איז נישט געוען דער וואלקן וואס האט גלייך געמאכט די וועגן . קיין זון

אזוי איז  .נאר באזונדערע וואלקן אויף שיצן פון די זון, און געוויזן דער וועג
ֹהֵל ִלְפֵניֶכם ַּבֶּדֶר ָלתּור ָלֶכם ַה " :אויך משמע אינעם פסוק אין פרשת דברים

 , דאס איז דער וואלקן וואס האט אויסגעגליכן די וועגן,"ָמקֹום ַלֲחֹנְתֶכם
ֲאֶׁשר  ָּבֵאׁש ַלְיָלה ַלְרֹאְתֶכם ַּבֶּדֶר" ,אראפגעלאזט די בערג און אויפגהויבן טאלן

לויכן און געוויזן דעם איז געוען דער פייער זייל וואס האט זיי בא" ֵּתְלכּו ָבּה
  אלקן וואס האט וודאס איז דער " םָמ ֹוּוֶבָעָנן י"ען ואון דערצו איז אויך געו, וועג

  .זיי געשיצט פון די זון  

 

  ישועה ביים ים סוף איז געקומען גלייך  די

   אור החייםער ד ,)יג, יד('  וגו" ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום' ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה  ִהְתַיְּצבּו"
" וםיֹ ַה "ערקלערט דאס וואס משה האט צוגעלייגט דאס ווארט ' הק  ִהְתַיְּצבּו"
אז די אידן זאלן נישא מורא האבן אז אזוי ווי ווען ער האט זיי ,  היינט–

אנגעזאגט די בשורה אז זיי וועלן ארויסגיין פון מצרים האט נאך געדויערט א 
צו יעצט וועט אויך נישט געדויערן  ,רויספאקטיש א יאר צייט ביז זיי זענען

 יעצט וועט די "וםיֹ ַה "דערפאר האט ער געזאגט , ביז זיי וועלן זעהן די ישועה
ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת " און ער האט צוגלייגט .ישועה זיין גלייך אינעם היינטיגן טאג

עצט די מצריים ווי איר זעהט י ,"ִמְצַרִים ַהּיֹום א ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם
  און ,  צו זיין זיכער אז מער וועט איר שוין זיי נישט זעהן,ערן דעטרונקעןוזיי ו

  .איר זאל מער קיינמאל דארפן מורא האבן פון זיי  

  

  האבן ביים ים סוף ניטאמאל געהאט כח צו מתפלל זייןאידן   די

   דעם ערקלערט'  הקאור החייםדער , )יד, יד(" ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון  'ה"
יא האט ִב נָ  ַה היָ ִק זְ ֶח פסוק לויט ווי עס ווערט געברענגט אין גמרא אז   'ה"

נען און 'איך האב נישט קיין כח נישט צו הרג געבעטן פון אויבערשטן זאגנדיג
נאר איך וועל ליגן אין , נישט צו נאכלויפן און אויף אפילו נישט צו דאווענען

און אזוי איז טאקע געווען ווי עס , ול וועט טוהן פאר מירבעט אין די כביכ
אז די אידן זאלן , דאס האט אויך דא משה געבעטן. שטייט דארט אין פסוק

נאר , ווייל זיי האבן נישט די כח דערצו, אפילו נישט דארפןדאווענען און בעטן
ועט מלחמה  די אידן וועלן שווייגן און דער אויבערטער ו"ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון"

  .האלטן מיט די מצרים פאר זיי  

 

  און ברענגט נסים דת הרחמים  ימטובים שטארקט די   מעשים

  צו  נאר:  פרעגטאור החייםדער  , )טו, יד(' וגו" ֶאל ֹמֶׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי' ה  ַוֹּיאֶמר"
 איבערהויפט אין, וועמען זאל ער שרייען אויב נישט צום אויבערשטן  ַוֹּיאֶמר"

ערקלערט  .און נאך עטליכע קושיות, ת"צרה שרייט מען צו השיא צייט פון א 
 אז מען האט דעמאלט דאן געווען די ,ל"ח לויט וועס שטייט אין חז"דער אוה

ז אין "י האבן אויך געדינט עי אז זט'הנטע'אידן ווייל די מלאכים האבן גע
ת ִמַּד קונג פון און זיי האבן געדארפט צו קומען צו א שטאר, ל"מצרים רח

, וואס דאס ווערט געשאפן דורך מעשים טובים וואס מען טוהט, םָהַרֲחִמי
דאס האט , און די זעלבע פארקערט, ִמַּדת ָהַרֲחִמיםוואס געבט צו א כח צו 

יעצט ווען דער מידת הדין פרובט זיך , דער אויבערשטער געזאגט פאר משה
ווייל עס , ס צו שרייען צו מירהאסטו ניטשט ווא, צו שטארקן אויף די אידן

ועלן טוהן צו וווענדט זיך יעצט נאר אין זייערע גוטע מעשים וואס זיי 
 רעד צו די" " ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו" דערפאר, ֹּכַח ָהַרֲחִמים שטארקן דער 

און דאס וועט אידישע קינדער זיי זאלן זיך שטארקן אין אמונה און בטחון 
ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת " – משה –און דו ,  און צו נסיםִמַּדת ָהַרֲחִמים רענגען צו צוב

גוטע מעשים וואס דו טוהסט יאון בזכות ד, יב אויף דעם שטעקןיה - " ַמְּט   
  .  ִמַּדת ָהַרֲחִמיםוועט ווערן געשטאראקט די   

 

ן ביים דער זכות פון אברהם אבינו ביי די עקידה איז בייגעשטאנען די איד

  ים סוף

  פארוואס האט דער אויבערשטער געמאכט ,  )כד, יד( "ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר  ַוְיִהי"
משפט מיט די מצריים דווקא אינדערפי אין נישט ביינאכט וואס דעם   ַוְיִהי"

 ילקוט שטייט אז  איןאז'  הקאור החייםשרייבט דער  ',דינים'איז א צייט פון 
עולם די טענה פארוואס  ט פארן רבונו של'עטענהדער מלאך גבריאל האט ג

 ווארט ביז די :האט אים דער אויבערשטער גענטפערט, דווקא אינדערפרי
וואס , צייט וואס זייער טאטע אברהם האט געטוהן מיט מיר ביי די עקידה

דער .  איז אויפגעשטיינען צופרים אברה"רֶק ֹוּבם ַּב ָה ָר ְב ם ַא ּכֵ ְׁש יַ וַ "דארט שטייט 
ערונג דערפון איז אז כאטש די צייט פון נקמה אין די רשעים איז ערקל

דאך דריי איך איבער דעם סדר פאר די קינדער , ענדערש ביינאכט ווי בייטאג
אברהם אבינו אזוי ווי ער האט איבערגעדרייט זיינע נאטורליכע  פון

איבערהויפט אז עס איז געווען ', דערבארמדיגע געפילן צו טוהן דעם רצון ה
אין ,  וועל איך אזוי טוהן און איבערדרייען דער סדר,אויף זיין באליבטער זוהן
 טובה ווייל דעמאלט וועט ערוועקט ווערן דער זכות פאר די אידן איז דאס א

אזוי אויך וועט דאס דער אויבערשטער אליין טוהן אזוי . ,פון די עקידה
  שטייט  דערפאר לדעמאלט האט אברהם אבינו אליין איינגעשפאנט זיין אייז

  .כביכול ער אליין" 'ף הֵק ְׁש יַ וַ "  

 

  די צדיקים איז דער מן געפאלן ביים טיר פון געצעלט  פאר

ָמִים ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַמְמִטיר ִהְנִני ֹמֶׁשה ֶאל 'ה  ֹּיאֶמרו"    ק"אוהחה דער ,)ד ,טז( 'וגו "ַהּׁשָ
 פאר געפאלן איז ןָמ  דער אז זאגן ל"חז ווי לויט פסוק דעם ערקלערט  ֹּיאֶמרו"

 דארפן נישט זיך זאלן זיי כדי געצעלט עזייער פון טיר די ביי צדיקים די
 ווייט געפאלן עס איז מענטשן פשוטע די פאר גןעדאג ,מן די זוכן אין מוטשען

 אטה ת"השי ,פסוק דער דא זאגט דאס .זוכן ארויסגיין געדארפט האבן יזי אין
 וועל צדיקים אייך פאר ֶלֶחם "ָלֶכם" ַמְמִטיר יִהְננִ  אהרן און משה פאר געזאגט

 ווערן וואס אנדערע די פאר און ,אריין געצעלט אין ברויט די אראפלאזן איך
   בטחון געהאט נישט האבן ייז ווייל ,"ְוָלְקטּו ָהָעם ְוָיָצא"  זיין וועט עם גערופן

  .מן דעם ייבןלק ארויסגיין דארפן זיי ועלןו עסן געבעטן און  

 

   געזעצן און געלרנטאיזאיז ארויס אין מלחמה קעגן עמלק ווייל ער   הושעי

  פארוואס האט משה אויסגעקליבן פונקט , )ט, יז('  וגו"ֹמֶׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע   ַוֹּיאֶמר"
וויבאלד ער האט איינערקענט און , ' הקאור החיים זאגט דער, יהושע  ַוֹּיאֶמר"

ילט און ויל מען האט זיך געפפארשטאנען אז עמלק איז געקומען ווי
האט ער געזאגט אז עס נישטא אזא , נאכגעלאזט דאס לערנען תורה

ְיהֹוֻׁשַע " וואס אויף אים שטייט ,ה ווי יהושעמפאסיגער ארויסגיין צו די מלח
ער האט נישט אפגעטוהן פון געצעלט פון " לֶה ִּבן נּון ַנַער א ָיִמיׁש ִמּתֹו ָהאֹ 

און ער האט .  געזצן און עוסק געווען אין די הייליגע תורה נאר שטענדיג,תורה
ווייל זיך אויס צו דיר נאך אזעלכע מענטשן ווי  -  "ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים"געזאגט 

   און דורכדעם וועסטו קענען זיך שטארקן אויף ,דיר וואס זיצן אין לערנען
  .ווי עס איז טאקע פאקטיש געווען, עמלק  



  

    

  

בן א כח קעגן די גאנצע נאטורליכע בריאהדי צדיקים הא

  .)כז, יד(" ַוֵּיט מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו"

אז דער אויבערשטער האט , "אֹונָ ְּת לִ "איז די אותיות " ְלֵאיָתנֹו"ל זאגן אז "חז 
פן אז ער זאל זיך  ים ווען ער האט אים באשא]שר פון [געמאכט א תנאי מיטן

אור החיים פרעגט דער , ען ארויס פון מצריםישפאלטן פאר די אידן א וואס גי
,  אז דעם תנאי וואלט מען לכאורה געדארפט דערמאנען ביים זיך שפאלטן,'הק

פסוק רעדט וועגן דעם צוריקומען פונעם ים צו זיין אלטער  נישט ווען דער
 ער אז עס קען זיין אז דער פסוק וויל  זאגט.שטייגער און געווענליכער שטראם

געגאנגען האט דער ים געוואוסט אז דאס איז - קיער איז צור זאגן אז נאר ווען
 און נישט אז ער איז געווארן אויס ים ווייל עס איז געקומען זיין , תנאיוועגן דעם

אט דאך געוואוסט פונעם ה כאטש דער ים ,צייט צו בטל ווערן פון זיין מער א ים
אבער עס קען זיין אז זעהנדיג דעם גרויסן וואונדער אז ער איז געווארן , נאית

 וואלט ,געווארן א חומה ווי פון שטיינער טרוקן ווי א יבשה אין פון די וואסער איז
ערשט נאך ווען ער איז , ער געקענט מיינען אז ער איז געווארן אויס ים

יז נאר געווען צו מקיים אלעס א צורקגעגאנגען האט ער פארשטאנען אז דאס
  .זיין דער תנאי וועגן די אידן און דערנאך איז אלעס ווי געווענליך

דט מיטן ים א עאויב עס איז געווען אפגער, מען דארף אבער פארשטיין 
איז פארוואס , רויס פון מצריםאיען יקלארער תנאי זיך צו שפאלטן פאר די וואס ג

 ווי עס שטייט אין , שפאלטן זיך געוואלט אין נישטטנגשפאריהאט זיך דער ים אי
 אז דער ים האט געזאגט פאר משה איך בין עלטער פון דיר ווייל מיר האט ל"חז

דער  - און דיר ,  באשאפן אין די דריטע טאג פון די וועלט באשאפונגןמען שוי
 ביז ,און איך דארף זיך נישט שפאלטן פאר דיר, טאג נאר די זעקסטע - מענטש

 ע רעכטס'אויף משהט אט גענייגט כביכול זיין רעכטע האנרשטער הדער אויבע
 פארוואס האט דער ים נישט .האנט און נאר דערנאך האט זיך דער ים געשפאלטן

  ?געוואלט מקיים זיין דער תנאי

ווי אזוי , אויב דער תנאי איז נאר פאר יוצאי מצרים, אויך דארף מען פארשטיין
ואס דער ים האט זיך געשפאלטן פאר צדיקים טרעפן מיר און עטליכע פעלער ו

  .ווי ביי רבי פנחס בן יאיר און נאך, און הערליכע אידן

אז מען רעדט נישט פון ספעציעלע תנאי , םיאיז מחדש דער הייליגער אור החי
 אלגעמיינער תנאי וואס דער אויבערשטער אןנאר די כוונה איז , מיטן ים סוף

 צו זיין ,ה וואס ער האט באשאפןהאט געמאכט מיט די גאנצע בריא
און טוהן אלעס וואס , אונטערגעבויגן אונטער די די תורה און די וואס לערנען איר

ערבייגן אונטער זייער הערשאפט פונקט וי טדי תלמידי חכמים הייסן און זיך אונ
יקים דאון דעריבער טרעפן מיר אז די צ, ה"אונטער די הערשאפט פון כביכול הקב

די זוהן , די שטערנס, די ערד,  אט א כח און געוועלטיגט איבער די הימלהאבן געה
, לויט די צדיקיםווענליכן סדר עפארענדערט פון זייער גזיי האבן און , אין די לבנה

און א וודאי ווען עס נעמען זיך צוזאם , נצעלע  צדיקיםייאון דאס איז אויך ביי  א
. ייער כח אויף די בריאה זייער שטארקאיז ז, עטליכע צדיקים און הערליכע אידן

אז יעקב ווער אנגערופן א " בקֲֹע  יַ ַא ְר ֹוּב" )'ישעי(ווי מיר טרעפן אין פסוק 
דער אויבערשטער האט געזאגט פאר די אן אין מדרש שטייט אז , באשעפער

און ווי עס שטייט , דורך זייער כח התורה', ישראל'וועלט דיין באשאפער איז 
 ֶׁשִּנְקְראּול ִיְׂשָרֵא ל ּוִבְׁשִביה ַהּתֹוָר ל ִּבְׁשִבי - ת ְּבֵראִׁשי"פסוק אויפן ערשטן 

די גאנצע בריאה איז אין זכות און כח פון די תורה אן די אידן וואס ווערן , "תֵראִׁשי
  .'ראשית'אנגערופן 

דעפאר , אבער יעצט ביי יציאת מצרים האבן די אידן נאכנישט געהאט די תורה
ט אז ער מוז זיך נישט פאלגן משה רבינו מיט די 'ים געטענה] פוןשר [האט דער 

דאס האט ער געמיינט צו זאגן מיר , אידן ווייל זיי האבן נאכנישט דער כח התורה
ווייל ווען איר וואלט געהאט דעם , האט מען באשאפן דינסטאג אין דיר פרייטאג

ן געווארן פאר די כח התורה זענט איר זיכער פריער ווייל די תורה איז באשאפ
  .גאנצע וועלט

דערפאר האט דער אויבערשטער צוגעלייגט זיין רעכטע האנט כביכול צו די 
ווייל די , צו מרמז זיין אז ער הייסט שוין א בן תורה, רעכטע האנט פון משה

און דער , "ֹומלָ ת ָד  ׁשֵא  ֹוניִמ יִמ "רעכטע האנט איז מרמז אויף  תורה ווי עס שטייט 
 ער פארשטאנען אז משה רבינו האט שוין דעם כח אט דאס דערזעהן האטהים 

  .האט ער זיך גלייך געשפאלטן ,די תורהפון זיי גייען באקומען 

יעדער צדיק וואס וועט זיין פון קבלת התורה און ווייטער און זיך , און פון דאן
, מוז זיך די בריאה בייגן פאר אים, אוועק שטעלן קעגן דעם נאטור פוןד די בריאה

ן ביי רבי פנחס  בן יאיר ווען דער טייך האט זיך נישט געוואלט און ווי מיר טרעפ
און דער טייך , ענען'רראהט צו קנסעגשפאלטן פאר זיין באגלייטער האט ער אים 

  .האט זיך דערשראקן און זיך געשפאלטן

*  

בראשית רבה פרשה ( מדרשלמעשה דער מקור פון די ווערעטער שטייט שוין אין 

בן אלעזר לא עם הים בלבד התנה הקדוש ברוך הוא אלא אמר רבי ירמיה " ) ה,ה
נישט , בי ירמיה בן אבא האט געזאגטר, "עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית

נאר מיט אלעס וואס איז , נאר מיטן ים האט דער אויבערשטער געמאכט א תנאי
  .באשעפאן געווארן אין די זעקס טעג פון די בריאה

אז די גאנצע נאטור איז , אין די הייליגע ספריםט 'חזר'דער יסוד איז איבערגע
און ווי עס שטייט אין , משועבד אין אונטערטעניג צו די צדיקים און די תורה

ַצִּדיק מֹוֵׁשל ם ִדֶּבר צּור ִיְׂשָרֵאל מֹוֵׁשל ָּבָאָד " אויפן פסוק )ב"ז ע" טמועד קטן( גמרא
, שמענט אויפן ועלטיגגעו איך ,זאגט כביכול אויבערשטער דער אז ,"יםִק ֱא  ִיְרַאת

  . דער צדיק? און ווער געוועלטיגט אויף מיר

איז ' הנָ ּומֱא ָה י ֵר ְּק ִע 'שטייט אז איינע פון די  )ב"מאמר ד פרק כ( ספר העיקריםאון 
צו גלייבן אז דער אויבערשטער האט געגעבן א כח פאר די צדיקים צו 

איז כאילו ווי ער , און טאמער איינער האט א ספק דערין, פארענדערן דעם טבע
און שרייבט אז דאס , דער עיקרים איז מאריך, פק און די הייליגע תורההאט א ס

בן א אז זי ה"ינִ ֵׁש יִּד ְק ַה לְ י ִּב ם ֶּת נְ ַמ ֱא ֶה א ן ַע יַ "איז געוען דער חטא פון מי מריבה 
נישט געגלייבט אז משה און אהרן האבן א כח צו גוזר זיין פארן שטיין ער זאל 

דער שטיין געמוזט פאלגן  ווען זיי וואלטן געגלייבט וואלט  און,ארויסגעבן וואסער
    . און ארויסגעבן וואסערדי צדיקים

די צדיקים אז , )בית אלקים שער היסודות פרק כב( ט"מבישרייבט אויך דער אזוי  
דערן דעם טבע אן רשות פונעם האבן צומאל א כח צו מאכן מופתים און פארענ

  .אויבערשטן

איינע פון די , אין די חסידישע ספריםאיבערהויפט , אזוי נאך אין פיל ספריםאון 
 אסצו שטארקן דאיז , אוועק געשטעלטאיז דער חסידישן וועג יסודות וואס 

ווייל דער גאנצער נאטור איז ,  אין זייער כח איבערן טבע"מונת צדיקיםא"
    .ת און לערנען זיין תורה"אונטערעניג אונטער די וואס טוהען דעם רצון השי


