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תשמ"ז ויצא

לבנים - אבות מעשי

יעקבויּ חר ויּ ען בּ לבן ויּ רב ליעקב ְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָֹֹ
מה ּפ ׁש עי מה ללבן ְְִִֶַַַָָֹויּ אמר
מ ׁש ּת  כּ י אחרי. דלקּת  כּ י ְְֲִִִִַַַַָָָָָחּט אתי
כּ לי מכּ ל ּמ צאת מה כּ לי כּ ל ְִֵֵֶַַָָָָֹאת
ואחי& אחי נגד כּ ה שׂ ים ְִֵֶֶֶֶַַַֹבית&
ׁש נה עשׂ רים זה ׁש נינוּ . בּ ין ְְְִִֵֵֶֶָָויוֹ כיחוּ 
ׁש כּ לוּ  לא ועזּ י& רחלי& עּמ ( ְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹאנכי
לא טרפה אכלּת י. לא צאנ& ְְְְִֵֵֵָָָֹֹֹואילי
מיּ די אחּט נּ ה אנכי אלי& ֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהבאתי
לילה. וּ גנבתי יוֹ ם גּ נבתי ְְִָָ*ְְִ*ְְְֶַָּת בקׁש נּ ה
וקרח חרב אכלני ביּ וֹ ם ְֲִִִֶֶַַַָָֹהייתי
לּ י זה מעיני. ׁש נתי וּת דּ ד ְְִִִֵֵֶַַַָָָָבּ לּ ילה
ארבּ ע עבדּת י& בּ בית& ׁש נה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָעשׂ רים
וׁש ׁש  בנתי& בּ ׁש ּת י ׁש נה ְְְְִֵֵֵֶֶָָֹעשׂ רה
משׂ כּ רּת י את וּת חלף בּ צאנ& ְִ*ְְֲִֵֶֶַַַָֹׁש נים

מנים לו-מא)עשׂ רת לא, .(בראשית ֲִֶֶֹ

אבינו יעקב של נאמנות

בלבןויחר וירב היינוליעקב
רבשכאב שלבן מה ליעקב

כנגדו: יעקב וטען יעקבעמו, ויען
חטאתי מה פשעי מה ללבן ויאמר

אחרי דלקת עשיתיכי רעה איזה .
כלילך, כל את מששת שחיפשתכי

שלי. הכלים מכלבכל מצאת מה
ואחיך אחי נגד כה שים ביתך כלי

שנינו בין ביןויוכיחו מצא לא לבן ,

מרכוש מחט אפילו יעקב של כליו כל
מאומה. ממנו לקח לא יעקב כי שלו,

ואמר:והוסיף עשריםיעקב זה
רחליך עמך אנכי שנה
לא צאנך ואילי שכלו לא ועזיך

רועהאכלתי שהייתי השנים בכל ,
שבאו אחת פעם קרה לא צאנך את

מצאנך. אחד שמת לך טרפהלומר
אליך, הבאתי רעהלא חיה הגיע אם

אליך הביאו לא מהצאן, אחת וטרפה
לך מלשלם שיתפטרו כדי הטריפה

אלא זה, מידיעבור אחטנה אנכי
שלתבקשנה הנזקים על שילמתי אני

עבור ששילמתי רק ולא רעה, החיה
תבקשנה', ש'מידי אלא הטריפה,
אבינו שיעקב היתה לבן של שרצונו

הדבר. על לו ישלם

לילהגנובתי וגנובתי אםיום בין ,
קרה הצאן של הגניבה
היתה הצאן של הגניבה אם ובין ביום,
תובע לבן היה אופן בכל בלילה,
וכך הגניבה, על לו שישלם מיעקב
שאין דבר וזהו אבינו. יעקב עשה
של רועה כי בכך, רגילים הרועים
רעה חיה או ארי מגיע אם צאן אלפי
רגילים אין הצאן, מן שטורף אחרת
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היה אבינו יעקב אבל זה. על לשלם
הטריפה. על לשלם צריך

חורב,הייתי אכלני במשךביום
ידי על יעקב נאכל היום

הצאן, עם כשהלך וקרחהחום
מעיני שנתי ותדד בלילותבלילה כי ,

בלילות הצאן עם היה אלא ישן, לא
אלא בלילה, לישון נשכב ולא הקרים,
הצאן. על כששמר הלילה בכפור עמד
מעיניו. יעקב שינת נדדה כן ומחמת

עבדתיךזה בביתך שנה עשרים לי
בשתי שנה עשרה ארבע
ותחלף בצאנך שנים ושש בנותיך

מונים עשרת משכורתי כלאת .
רק ולא ללבן, ביותר נאמן היה השנים
גם אלא הצאן, עם שעבד בשנים
עבור שעבד השנים עשרה בארבע
בכל אליו, נאמן כן גם היה בנותיו
ללבן ביותר נאמן היה השנים עשרים
של משכורתו את החליף שלבן אע"פ

פעמים. מאה אבינו יעקב

יעקבעיקר של אמירתו ותמצית
שפירש מה היתה אבינו
'אזא נאמנותו גודל והראה
שהתנהג ובצורה בדרך ערליכקייט'

לבן. עם

לבן של רמאותו גודל

לבןוהנה לבן. היה ומה לבן היה מי
מיעקב. לגמרי ההיפך היה

שנה עשרה ארבע עבד אבינו יעקב
הכוונה ומהו לבן, של בנותיו בשתי
בשתי שנה עשרה 'ארבע שעבד במה
אמר ללבן יעקב כשהגיע כי בנותיו',
בתך ברחל שנים שבע 'אעבדך לו
רחל את לו לתת במקום ואז הקטנה',
שיעבוד כדי לאשה, לאה את לו נתן

שנים. שבע עוד אצלו שם

שעומדלמה לאחד דומה. הדבר
של בסכום גדול בנין לקנות
מראה המוכר דאלער. מיליאן כמה
לו למכור שעומד הבנין את לקונה
והם בבנין, שיש מה כל לו ומראה
א 'מ'חתמעט ביניהם הסכם ֶַַחותמים

ַָקאנטראקט'.

מדבריםבכל ביניהם ההסכם
בילדינג', 'דער הבנין, אודות
אנשים שם שיש בנין במנהטן,
רואה אינו כשאיש אך שעובדים.
אחת, שורה עוד שם מוסיף המוכר
לסאן הסמוכה בעיירה הוא שהבנין
כמו נשאר ההסכם כל פראנסיסקו.
וכל החצירות ואותם בנין אותו שהיה,
שכעת אלא ביניהם. שסיכמו מה
סמוך נמצא שהבנין בהסכם כתוב
הוא גם זה ובנין פראנסיסקו, לסאן

דאלער. מיליאן שלושה שווה

למההקונה ושואלו, למוכר מגיע
כל דיברנו הלא רימיתני,
משיב והמוכר במנהטן. בנין על העת
מיליאן שלושה עוד לי תתן אם לו,
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הבנין את גם לך אמכור אזי דאלער,
במנהטן.

אפילוכשיבואו - משפט בית לפני
החלושה משפט בית
יאמר שלא מי יש האם - ביותר
אפילו הלוקח, עם הוא שהצדק
המוכר את מצדיקים היו לא בסדום
עבור ששילם לקונה לומר אופן בשום

פראנסיסקו. בסאן בנין

לבן.כך של המעשה היה בדיוק
ארבע 'עבדתיך אמר יעקב
אמנם בנותיך', בשתי שנה עשרה
שתי את מלבן ביקש יעקב האם
עבור שנים שבע עבד יעקב בנותיו,
דיבורים ודיבר לבן, עמו והסכים רחל,
מתתי לך אותה תתי 'טוב בהרחבה
אחי 'הכי ואמר אחר', לאיש אותה
מה לי הגידה חינם ועבדתני אתה
שנים שבע לאחר ואילו משכורתך'.
לאה, את לו ונתן אותו ורימה לבן בא
לאשה, רחל את תרצה אם לו, ואמר
אשר בעבודה זאת את גם לך 'ונתנה
אחרות שנים שבע עוד עמדי תעבד

כז) כט, .(בראשית

נוראההלא רמיה מעשה זהו
של המעשה אפילו ביותר,
עבור שנמכר הבנין של הרמיה
נשמע לא דאלער מיליאן שלושה
בסאן בנין ברמיה לו שמוכר כמותו,
את ירצה שאם לו ואומר פראנסיסקו,

כל דיברו שעליו המקח של הבנין
עוד שוב לשלם שיצטרך הרי העת,
נשמע ולא דאלער, מיליאן שלושה
מבנין שמדברים אלא הזו. כרמיה
אבל דאלער. מיליאן שלושה ששוויו
שידוך לו שנתן השידוך, של הרמיה
לא כזו רמאות כלל. עליו דיברו שלא
ועד הראשון אדם מאז כמותו נשמע

היום.

רמאותו אף על יעקב של הנאמנות

לבן של

'מיטכשעבד זה, אדם עם יעקב
יעקב עבדו פארשוין' דעם
אזא 'מיט עצומה, נאמנות מתוך
'הייתי יעקב שאמר וכמו ערליכקייט',
ותדד בלילה וקרח חורב אכלני ביום
אחטנה 'אנכי עוד ואמר מעיני', שנתי
וגנובתי יום גנובתי תבקשנה מידי
מתוך עשיו עם התהלך יעקב לילה',
תמימות, אזא 'מיט ונאמנות, תמימות
היתה זו הנהגה ערליכקייט'. אזא מיט
לאחר נוספים שנים י"ג במשך
ברמאות לבן אותו שרימה הרמאות

כך. כל גדולה

ל)רש"יופירש כט, שבאותו(בראשית ,
את יעקב שעבד האמונה
'אף הראשונות, השנים בשבע לבן
פי על ואף באמונה, האחרונות

עליו'. בא שברמאות
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בשעה יעקב של המופלאה הנהגתו

אחריו לבן שרץ

ונאמרכשרדף יעקב אחר לבן
בלבן'. וירב ליעקב 'ויחר
לו שהוכיח מה היתה אמירתו עיקר
גונבו. שהוא לחינם בו חושד שלבן
יתכן שלא שכל פי על לו והראה
שנתן מאחר כי ממנו, שגנב לחשוב
עשרים במשך ובריאותו שינתו את
ממונו, את לו ונתן לבן, עבור שנה
מה שכל לילה', וגנובתי יום 'גנובתי
ואם ביום אם לבן, מצאן שנגנב
לא כן, ואם לו. שילם הכל את בלילה,

לבן. מבית דבר איזה שיגנוב יתכן

שכללבן ליעקב הודה אכן
באה בצאנו לו שהיה העשירות
היה ואעפ"כ יעקב, של בזכותו לו

מיעקב. היזק כל תובע

שהביאלמה לאחד דומה, הדבר
לתוך והעמידו מוצלח אדם
את לו שיבנה כדי שלו הביזנעס
לו יש הבית הבעל והנה הביזנעס,
הבית בעל 'א שלו, בביזנעס ַממונה
א זייער עפעס האבען ַוועט
לו שמעמיד מענעדזער ספיעציעלער
לפניו הביזנעס וממעט הביזנעס, את
של ביזנעס מזה ועושה מצליח הוא
חלון איזה נשבר ואז מיליאנען,
לאיש הבית הבעל יאמר ואז באפיס,
לשלם מוטל שעליו לשם, שהכניס
כשנשבר או שנשבר. החלון עבור

אחד להביא וצריכים הדלת ידית
שישלם ממנו דורש הוא הרי שיתקנו,

הדבר. על

לקחמה זה עובד הלא עליו, יאמרו
בעל שהיה הקטן, הביזנעס את
והיה פרוטות, זה מעסק מרוויח הבית
שעות עשר במשך בסטאר ָעומד
ובא מאוד, מעט והרוויח ביום,
הבית הבעל את והפך הלזה המומחה
איהם האט 'ער גדול, לעושר
והוא מיליאנער', א פאר ַגעמאכט
אצלו ועובד ולילה, יום עבורו עובד
לבעל יש איך כשותף, ולא כפועל
או עשרים ממנו לבקש החוצפה הבית
חפץ איזה על דאלער וחמש עשרים
ומחצה שש או באפיס, שנשבר
שם, שנשבר הקלאמקע עבור דאלער
א פאר 'וואס זה, אדם על יאמרו ַמה

דאס'. איז מענטש

לעמודאף השכיר ממשיך כן פי על
שנים במשך הבית הבעל אצל
בביזנענס, לצדו ועומד ארוכות
שבכל בהנהגתו, ממשיך הבית והבעל
שהוא הרי לו, שנשבר חפץ איזה
וכך לשלמו, הממונה את מחייב

שנה. עשרים במשך הדבר נמשך

במשךכך שם החיים מהלך הוא
שוכב הבית הבעל שנה, עשרים
כל עושה הוא וביום במיטתו, בלילה
נשרף היה יעקב ואילו יחפוץ. אשר
היה ובלילה מהחמה, היום במשך
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היה שם שהיה היזק וכל בלילה, קרח

ללא ממנו דורשו לבן והיה משלם,

במיטה, שוכב הוא בלילה בושה, שום

שנעשה, מה לבדוק בא הוא וביום

לו מודה ואינו ומתקרר, נשרף ויעקב

דבר. על

לאחרכשיעקב לבן מבית יוצא

רודף לבן שנה, עשרים

איזה ממני שלקחת אפשר אחריו,

כלי איזה אצלך נשאר אולי חפץ,

מאומה, לו עונה אינו יעקב אך מאכל.

כליו. בכל שיחפש רשות לו נותן אלא

'ויחררק אזי הקיצין, כל כשכלו

ריבו היה ומה בלבן'. וירב ליעקב

שהיה מה פירש עכשיו האם לבן, עם

כל שנה עשרים במשך ליבו על מונח

פירש לא יעקב לבן. לו שעשה מה

לבן, עמו שעשה הרעות את כלל

'מה ואומר, כמצטדק נראה אלא

אחרי', דלקת כי חטאתי מה פשעי

והוא ומאשימו, בו חושד שלבן

מאומה. ממנו לקח שלא לפניו מתנצל

הוכחהכל רק הנו יעקב, של דיבורו

איזה אצלו שיגנוב יתכן שלא

כלי, איזה אצלו שימצא יתכן לא ִֵָדבר,

ממך, לקחתי לא פשוטה קערה גם

גענומען האב איך אז זיין נישט 'ס'קען

זה דבר טעלער', מילכיגער א דיר ַביי

יתכן. לא

שעשהולכאורה, מה כל לאחר
רק האם ליעקב, לבן
לקח האם אתו, לדבר עליו היה זה על
יותר הרבה לאו. או כלי איזה ממנו
היתה זאת אך לו, לומר לו היה מזה

יעקב. של דיבורו כל

ליעקב לבן של תשובתו

לבן,לאחר אל יעקב שדיבר מה כל
היה אילו לבן. לו ענה מה
'א השורה, מן באדם ַמדובר
היו שפניו הרי מענטש', נארמאלער
שלא ליעקב אומר והיה מאדימות,
נישט איך האב 'דאס כוונתו, היה לזה
לפי היה שאמרתי מה וכל געמיינט',
או בלילה, לישון הצלחתי שלא
וכדומה, לו שיש יסורים איזה מחמת
כלשהן, דברים בגיבובי מתנצל והיה

מעשה'. א פארדרייט וואלט ַ'ער

כמואבל נשאר לבן לבן, אמר מה
ומה לבן', אלטער 'דער שהיה,

יעקב' אל ויאמר לבן 'ויען (פסוקהיה

אמר,מג) ומה דרשה, הכין הוא גם ,
צאני והצאן בני והבנים בנותי 'הבנות
אמנם הוא'. לי רואה אתה אשר וכל
כל אבל ובנות, ובנים אשה לך יש
שיש הצאן כל כן וכמו שלי, הם אלו

הם. שלי אלא שלך הם אין לך,

דיןנמצא, שום כאן היה שלא
יעקב בין מקושרים ודברים
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צוזאם נישט זיך 'מ'רעדט ללבן,
כל את ללבן הראה יעקב אינגאנצען',

עמו, הוא שהאמת איך וכמומעשיו
עשירותו שכל בעצמו לבן שהודה
שאמר וכמו יעקב, ידי על הגיעה

בגללך' ה' כז)'ויברכני ל, ,(בראשית
רק באה עשירותו שכל לבן והודה
'אנכי אמר ויעקב יעקב, של בכוחו
יום גנובתי תבקשנה מידי אחטנה
כעת עמד לבן אך לילה'. וגנובתי

הכל. את והכחיש

ביוםעל 'הייתי יעקב שאמר מה
ותדד בלילה וקרח חורב אכלני
במיטתו לבן שכששכב מעיני', שנתי
היום חום מחמת נשרף יעקב היה
לבן לו השיב בלילה, קרח לו והיה
בני והבנים בנותי 'הבנות לעומתו,
לי רואה אתה אשר וכל צאני והצאן

איזהוא', 'אלעס שלי!! הוא הכל
לאמיינס!! אילו כי שלי, הכל ולמה ,'

בנותי לך היו לא אלי מגיע היית
אצלי עובד היית לא ואילו כנשים,
רוכש היית לא שנה עשרים במשך
הכל נחשב וממילא הצאן, כל את

לרכושי.

הבנות,לבן עם יעקב את רימה
עשה לא בעולם שאיש ברמיה
אפנעראכטס אזא 'מיט הזה, כדבר
האט וועלט דער אויף מענטש א ַוואס
ואעפ"כ זאך', אזא געטוהן נישט נאך

הם שהבנות מרגיש ורק רואה רק לבן
שלו.

אדםזהו של המחשבה מהלך
גייט 'אזוי ורמאי, מושחת עקום,
קרומער א פון המחשב מהלך דער ַצו
באנדיט'. א שווינדלער, א ַַמענטש,
הקשר רק רואה הוא דבר בכל
וזהו זה, דבר עם לו שיש והשייכות

והצדק. האמת

מתוךראייתו אינו והסתכלותו
קוקט 'ער ונאמנות, ישרות
גלייכקייט קיין מיט זאך די אויף נישט
שרואה אלא ערליכקייט', א מיט ַאון
וזהו עבורו, שטוב מה ענין בכל
הזה, הדבר על לו שנשאר ההשקפה
איהם בלייבט וואס קוק דער איז 'דאס
ומסתדר שטוב מה רק זאך', די אויף

עבורו.

בו נהג לבן מעשה כל לאחר גם

כבוד מתוך יעקב

אמרבהמשך שלבן נאמר הפרשה
ברית שיכרתו ליעקב

שם ונאמר בזה, זה יפגעו (פסוקשלא

ויקראנד) בהר זבח יעקב 'ויזבח ,
לידידיו שקרא לחם'. לאכל לאחיו

לסעודה. שיתיישבו שם שהיו

הכוונהופירש ש'אחיו' רש"י
היינו לבן', שעם 'לאוהביו
מיוחדת סעודה עשה אבינו שיעקב
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נפרד שלא לבן. של אנשיו לכבוד
גדולה סעודה עשה אלא ברוגז מהם
לאחיו 'ויקרא לבן, של אנשיו לכבוד
לחם 'ויאכלו ונאמר לחם', לאכל

בהר'. וילינו

למהוכתב להבין שיש הספורנו,
לאכל לבן של לאחיו רק קרא
ומבאר בעצמו. ללבן קרא ולא לחם
את לקרוא הוצרך לא 'אבל הספורנו:
יעקב', לבני כּ אב אז היה הוא כי ְָלבן,
נשות – בנותיו של אביהם היה לבן כי
לבן את להזמין הלך לא ולכן יעקב,
יעקב. של הנהגתו היתה כך לסעודה.

היהאילו לבן את מזמין יעקב היה
מזמינים מתי בכבודו. מחסיר
כשעורכים לדוגמא, לסעודה, איש
גדול בן לו ויש לבנו, מצוה בר סעודת
בהזמנה יזמין האם אשה, נשא שכבר
שיבוא הנשוי בנוי את מיוחדת
לבן יש ואילו מצוה?, הבר לסעודת
א איז ער 'אויב דעת, מעט ַהגדול
רע שירגיש הרי מענטש', שטיקל
ידי שעל לפי זו, הזמנה עם מאוד
שהוא אביו לו מראה ההזמנה
להזמינו, שצריכים זר כאיש מחשיבו
היה לא אביו שהזמינו ההזמנה וללא

בא.

מהותכשמזמינים לסעודה,
שבעל היא ההזמנה
אין שבעצם מהמוזמן מבקש השמחה
שמחמת אלא לסעודה, שייכות לו

המוזמן, של או המזמין של כבודו
להשתתף שיבוא ממנו מבקשים
עם שייכות לו שיש מי אבל בשמחה.
כמו להזמינו, צורך אין השמחה,
הבר חתן בנו את מזמין אינו שהאב
מצוה בבר להשתתף שיגיע מצוה
מאחר להזמינו שייך מה כי שלו,
מצוה, הבר של המציאות כל שהוא

הסעודה. כל את עורכים ולכבודו

הגדולכמו הבן את כשמזמינים כן,
עבורו גם כי גדולה, פגיעה זהו
הצעיר אחיו כי האישית, שמחתו זהו
שמחה עושה ואביו מצוה, בר נעשה
אחיו של מצוה הבר לרגל בביתו
'ס'איז שלו, שמחה גם וזה הצעיר,
רק זה ואין שמחה', אונזער דאך
הצעיר, אחיו ושל אביו של השמחה
אונזער דאך 'ס'איז כולם, שמחת אלא
שצריכים זר אדם הוא האם שמחה',

ואו ביחוד, גםלהזמינו צריכים עוד לי
שילכו אינוועטיישען, לו לשלוח
אם ויבררו ההזמנה, לו וישלחו לביתו
מקום עבורו להכין צריכים

בסעודה?!.

שלכל הרגש לו שיש דעת בר
הזה, הענין לו חורה היה ישרות,
זייער געשפירט זיך וואלט 'ער

דעם'. אויף פארדראסען

לבןלכן את להזמין יעקב רצה לא
הוא לבן כי שעשה, לסעודה
הזמינו לא ולכן משפחתו, אבי
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להודיעו אליו שניגש אלא לסעודה,
להזמינו. הלך ולא הסעודה, ענין על

לבןמתי עם אבינו יעקב נהג
לבן שאמר לאחר הזו, בהנהגה
צאני והצאן בני והבנים בנותי 'הבנות

הוא'. לי רואה אתה אשר וכל

הואההרגש הרגיל האדם של
כבר זו אמירה שלאחר
מי ושל הבנות הם מי של ללבן ְֶַיראה
ויראה הרכוש, הוא מי ושל הבנים הם
שיזמינו זה ידי על לפחות הדבר לו
דברים בסיפור יסתפק ולא לסעודה,
שלא כדי שלו משפחתו זהו כאילו

שלו. הוא הכל שאכן ידמה

שונה,אך היתה יעקב של הנהגתו
שהכל לבן ידמה באמת שמצידו
בכבודו יפגע שלא ובלבד שלו, הוא
הגדול. הכבוד את לו ונתן לבן, של

ומעשה מידותיהם של הסיפור ענין

האבות

זה,התורה ענין בביאור מאריכה
אויף מאריך איז תורה 'די
מי התורה לנו מורה ובזה ענין', דעם
אונז לערענט תורה 'די האבות, היו
היה מה געווען'. זענען אבות די ווער
געווען'. זענען אבות די 'וואס מהותם,

הדברומהו האבות. של הענין
לנטוע שמבקש לאחד דומה

לאדמה גרעין מכניס והוא אילן,
יעמוד זה ואילן אילן, ממנו שגדל
פירות, ויתן ארוכים דורות במשך
הראשון, מהזרע שגדלים והפירות

האילן. של הפירות הם אלו

בביאורכמו מאריכה התורה כן
איז תורה 'די האבות, מעשי
כדי רק לא אבות', די אין מאריך
כדי אלא אבותינו היו מי לנו לספר

בה. נלך הדרך לנו להורות

שתמידלעומת אנשים יש זאת
אבותיהם, מעשי מספרים
ונצורות, גדולות עליהם ומספרים
אבותם שעשו מה לספר ונעמדים
וכך, כך עשה שזקנם וזקניהם,
של וגדלותם בשבחם ומספרים
שלימה שעה ובמשך אביהם,

אבותיהם. מעשי מספרים

האדםלאחר מתחיל שעה אותה
הוא ואין עצמו, אודות לדבר
אלא מעצמו, מדבר מהו מפרש
ליבו, על שמונח מה לדבר שמתחיל
ס'איז וואס רעדען צו אהן הייבט 'ער
וממשיך הארצען', אויפ'ן איהם

הענינים. בכל כהנהגתו להתנהג

גדול,הוא חסד כגומל מדבר
טובו מידת מגודל וכשמספר
היו אורחים כמה זקנו, של וחסדו
שולחנו על טוב ויום בשבת יושבים
אלו, מדיבורים מתלהב והוא זקנו, של
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צוקאכט ער און זיך צופלאמט 'ער
מדבר שהוא הדברים כדי ותוך זיך',
עני אליו נכנס זקנו, מעלות אודות
מעל משלחו הוא והרי נדבה, לבקש
כדי תוך עושה הוא זה כל את פניו.
הכנסת מידת גודל מספר שפיו
דיבור כדי וכשתוך זקנו, של האורחים
מעל משלחו הוא הרי לפניו, העני בא

פנים. בבושת פניו

שמספרנמצא מה מעשיו, שלפי
בזה אין זקנו על עובדות
יש היסטורי, מספר הוא כי כלום,
וושינגטון, של ההיסטורי שמספרים
אצל שהיה ממה מספר הוא ואילו
שזה ביניהם, הבדל שיש אלא אבותיו.
שהוא הסיפור אבל גוי. וזה יהודי
דערציילט 'ער היסטורי, זהו מספר

היסטערי'.

'דיאך אבות, מעשי נאמר בתורה
אבות', מעשי דערציילט תורה
מה לספר היסטערי של ענין זה אין
לדעת כשרוצים האבות, אצל שהיה
וקוראים ביכלאך לוקחים היסטערי
שם שיש לסטאר הולכים ָהיסטערי,
היסטערי ויש ביכלאך, מעשה
וספרים יהודים של ספרים ביכלאך,
בספרים יש ולדאבוננו גויים, של
גויים, של היסטערי ספרי גם סטאר

ישראל. עם של ספרים ויש

אתבתורה לספר באו לא
היהודים, של ההיסטערי

אידישע די נישט באשרייבט תורה 'די
בסיפורים שיתחממו כדי היסטערי',
זה אין ויעקב, יצחק אברהם אודות
די נישט איז 'דאס התורה, כוונת

רוצהכו האדם אם כי התורה', ונת
זיך מ'וויל 'אז להתחמם,
האדם לו ימצא כבר דערווארעמען',

להתחמם. הדרך

'דיבתורה אבות, מעשי נאמרה
אונז דערציילט תורה
מי שנדע כדי אבות', מעשי וועגען
ואת התפוח את כשרואים כי אנו,
שורשיו, הם מי לדעת צריכים האילן,

הם. מי שידעו כדי גדלו, היכן

אבותהסיפורים מעשי של
בתורה, שנאמרו
ליבנו את שנפתח כדי הוא תכליתם
'ווער מהותינו, מהו שנדע כדי ועינינו
של הסיפורים ענין זהו זענען'. מיר

שבתורה. אבות מעשי

אתכל בו יש מישראל אחד
להגיע והניצוצות הכוחות
כמו האבות, לגדלות ולהשיג
אותו מכוח הטעם בו יש שהתפוח
וואו 'פון האילן, של משורשו הגרעין

שטאמט'. בוים דער

מןבכל יוצא ללא מישראל אחד
הניצוצות בו יש הכלל
האבות, של מכוחם האלו והאורות
את ולנער להסיר צריך שהאדם אלא
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נפש על שנמצא השטות של הזוהמא
און אפשארען נאר 'מ'דארף האדם,
דעם פון שמוטץ דעם אפשאקלען
דעם פון נפש אויפ'ן ליגט וואס שטות

מענטש'.

אבות,מי מעשי לשמוע רוצה שאינו
אטומים ומוחו שאוזניו לפי
זהו האבות, מעשי והבנת לשמיעת
בכוחות וכופר מכחיש שהוא אחד

בו. שיש

שיוצאלמה לאדם דומה. הדבר
ורועה ארבע על והולך לשדה
הארץ, מעשב ואוכל הבהמות בין
'ער אדם, שהוא לשמוע רוצה ואינו
מענטש א איז ער אז וויסען נישט ַוויל
להידמות שמבקש אלא אינגאנצען'.
של התורה זהו והחיות, הבהמות לכל
ומוחו אזניו את הסותם האדם

האבות. ממעשי

שומעאיך שאינו מי לגדול יוכל
וואס 'אויף האבות, למעשי
כי מהבהמה, גרע הוא ער', וואקסט
כבהמה הארץ על מתגלגל כשהאדם
על שיסתכל מי הארץ, מעשב ואוכל

נפשו. תיגעל זה מראה

עלכשבהמה ומתגלגלת שוכבת
מחזה זהו מןהארץ

זאך', נארמאלע א 'ס'איז ַהשורה,
זהו כזה, באופן שוכב כשהאדם אבל

נורא.

החוטא האדם רעת

אליהוחז"ל היה שפעם אמרו
אחד, תנא עם מהלך הנביא
וסתם שהסריחה, נבילה ליד ועברו
הריח את יריח שלא אפו את התנא
אמר, הנביא אליהו אבל הנבילה, של
יפות. הנבילה של שיניה כמה ראה

שהיאכוונת שאף הוא, הדבר
צריכים אבל רע, ריח מעלה
דבר, בכל והנאה הטוב את לראות
שריחה שבנבילה הטוב את גם וראה
בדרכם, שהמשיכו שם ואמרו נודף.
אליהו וסתם חוטא, איש ליד ועברו
יכול היה ולא אפו את הנביא

בדרכו. להמשיך

לאויש החוטא האדם האם להבין,
האדם הלא נאות, שינים לו היו
כשיניו הפחות לכל נאות שיניו החי
למה כן ואם נודף, שריחה נבילה של
לגבי גם זו בעצה אליהו השתמש לא
אפו. את יסתום שלא החוטא האדם

הנביאוהביאור שאליהו הוא, בזה
של שיניו שאין אמר לא
אליהו נמי הכי ואין נאות, החוטא
של הנאות שיניו את ראה הנביא
לסבול יכול היה לא ואעפ"כ החוטא,
עד ממנו, שיצא טוב הלא הריח את
הריח כי אפו, את לסתום צריך שהיה
יכול היה סרוחה הנבילה של הרע
ולהריח עליו להתגבר הנביא אליהו
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החוטא אדם של הסירחון אבל הריח,
שהיה עד הריח, להריח יכול היה לא

אפו. את לכסות צריך

זהאלא כן שאם להבין, שיש
ולא הנביא, אליהו עם שהלך
שנדף הרע הריח את לסבול יכול היה
את לסבול יכול היה איך מהנבילה,
של שהסירחון מאחר החוטא, סירחון
קשה יותר הרבה ריח הוא החוטא

הנבילה. של מהריח

אתוהענין ברא דהשי"ת הוא, בזה
הריח, חוש עם האדם
חוש לו שאין שנחלה מי וחלילה
של הריח את מרגיש אינו הריח,
הוא אין כן וכמו סרוחה. נבילה
בשמים של הטוב הריח את מרגיש

הריח. חוש לו שאין מאחר טובים,

שלכל ריח יש ריח, לו יש דבר
וכן בשמים של ריח ויש נבילה
לה יש קדושה כן וכמו דברים. שאר

ריח, לו יש תורה וספר ולעומתריח
אנו אין אנו אבל ריח, לו יש הצלם זה
הספר של הריח את לא מרגישים
לא הצלם. של הריח את ולא תורה
שכוח אלא ריח, להם שאין משום
לבשמים מצומצם שלנו הריח

סרוחה. ולנבילה 'פערפיום'

מןכוח אדם של האנושי הריח
מצומצם, כוח הנו השורה,
ופערפיום בשמים להריח כוח לו שיש

לנו אין אבל נבילה, להריח כוח לו ויש
תורה ספרי להריח הריח כוח
שכוח מי אבל הצלמים. ולהבדיל
הוא הרי מצומצם, אינו שלו הריח

וטומאה. קדושה מריח

הנוובאמת הטומאה של שהריח
סירחון וזהו נורא, סירחון
הנבילה של מהריח קשה יותר הרבה

סרוחה.

שיוצאלעומת הטוב הריח זאת,
של וממעשה מקדושה
טוב יותר פעמים אלף זהו מצוה
פערפיום, של ביותר הטוב מהריח
מצומצם, שלנו הריח שכוח אלא
ועד מפערפיום ריח רק שמריחה
לא מרגישים אנו ואין סרוחה, לנבילה
ריח ולא מהפערפיום, טוב יותר ריח
אין ולכן סרוחה, מנבילה גרוע יותר
שאין מה אבל מאומה. מרגישים אנו
ריח שאין ראיה זה אין מרגישים אנו
קשה שלהם שהריח ובאמת כזה,
הריח חוש לנו שאין אלא בהרבה,

אלו. לענינים

שלוכשהגיע הריח שכוח נברא
הריח שכוח יותר, רחב
הוא הרי יותר, בתוכו כולל שלו
כמו המצוות. של הריח את מרגיש
אל יעקב שכשנכנס מוצאים שאנו
עדן, גן ריח יצחק הרגיש יצחק, אביו

שם רש"י שפירש כז)וכמו כז, ,(בראשית
בגדיו'. ריח את 'וירח שנאמר מה על
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עומדיםדבר היינו שאילו ברור, זה
לא אבינו, ליעקב ונראה סמוך
שהיה אף - מאומה מרגישים היינו
הנו עדן גן וריח עדן, גן ריח עליו
ואין הפערפיום, מריח חזק יותר הרבה
אנו שאין אלא בדבר, ספק שום
היה אבינו ויעקב זה, ריח מרגישים
שם היינו אילו אבל עדן. גן ריח עליו
שכח לפי זה, ריח מרגישים היינו לא

מצומצם. הוא שלנו הריח

עכשיואילו אותנו מעמידים היו
מאומה, נרגיש לא גם עדן בגן
אותה שיכניסו לתולעת דומה וזהו
תרגיש לא היא גם הפערפיום, לתוך
נמצאים הזבובים ומאידך, מאומה.
להם מפריע ולא זוהמא, של במקומות
מרגישים הם שאין לפי הרע, הריח

מאומה.

הזוהמאאדרבא, הזבוב, אצל
מהפערפיום. ליה עדיף
של הריח את מרגיש הזבוב היה ואילו
מתרחק היה שהזבוב בוודאי הנבילה,
מרגיש הוא שאין אלא מהזוהמא,
של ריח מרגיש הוא אין מאומה,
סרוחה. הנבילה של ולא הפערפיום
לגן אותנו מכניסים היו אילו כן וכמו

מאומה. מרגישים היינו לא עדן

שכוחאליהו נברא היה הנביא
אחר, באופן היה שלו הריח
שלו הריח וכוח קדוש, איש הוא כי

אליהו שלנו. הריח מכוח לגמרי שונה
אחר, באופן הריח את הרגיש הנביא
את שהרגיש אף נבילה, ליד וכשעבר
זה. ריח לסבול יכול היה הרע, הריח
החטא, של הריח ליד כשהגיע אבל
היה ולא ביותר גדולה סבלו היה
הדבר, על ולהסתכל להרגיש מסוגל
החטא שריח לפי לברוח, והוכרח
מחמת לברוח והוכרח ביותר, נורא

זה. נורא ריח

ונשארמי אבות מעשי שלומד
קאלט', און 'פראסט בקרירות,
של ממעשיהם לומד הוא שכאשר
מעביר הוא ויעקב, יצחק אברהם
דברי שאומרים במקום ויושב הסדרה
ולפעמים שומע הוא לפעמים תורה,
בו, נכנסים הדברים ואין שומע, אינו
מאריכה שהתורה רואים שאנו ואף
אלו, בענינים גדולה באריכות הרבה
ואין בקרירות נשאר הוא אבל
דומה הוא הרי בו, נכנסים הדברים
יחד ארבע על בשדה שהולך לאדם
מאוד נגעלת והנפש הבהמות, כל עם
הבהמות. כאחד מתהלך אדם לראות

אין"די געוואלד שרייט תורה
ימות 'זכור דברים, ספר גאנץ

ודור' דור שנות בינו לב,עולם (דברים

אריכותז) איין שרייבט תורה די .
אבות סיפורי די און מעשה די דברים,
כוונה די און דברים. אריכות אזא מיט
איז ווער ווייזען צו אונז איז דערפון
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אבות אונזערע ווער שטאם, אונזער
און היסטערי, קיין נישט זענען,
שיינע געהאט מ'האט אז פארקערט,
נאך איז נישט, אליין מ'איז און זיידע'ס

ערגער".

'בינו"די מעורר אונז איז תורה
ימות 'זכור ודור', דור שנות
ביסט, אליין דו ווער ווייס עולם',
אין ליגען וואס כוחות די ווייס און
און גדלות א פאר וואס און ַדיר,
קענסט דו וואס רוממות

צוקומען"!!!!

בספרהתורה אותנו מזהירה
עולם ימות 'זכור דברים,

ודור' דור שנות ז)בינו לב, .(דברים

דברים באריכות מאריכה התורה

בזה והכוונה האבות, של במעשיהם

מי שורשינו, מהו לנו להראות הוא,

דברים סיפור רק זה ואין אבותינו. היו

היסטערי. של וענין

אבותאדרבא, לנו היה אם

נראים אנו ואין צדיקים

התורה יותר. גרוע זה הרי הזה, באופן

ודור' דור שנות 'בינו אותנו ,מעורר
אתה, מי דע עולם', ימות ודע'זכור

בך, הטמונים הכוחות הם מה
יכול אתה ורוממות גדלות ולאיזה

ולהשיג !!!!להגיע



בו תלוי הרבים זכות הרבים, את וזכה זכה

יש ערים, בכמה מופץ השבועי והגליון ב"ה שזכינו היות

חב ולקחת הרבים את לזכות חפץ שליבו למי להזדמנות

שכרו. על ויבוא בעירו, הגליון של ההפצה בהוצאות

רבינו, של חידו"ת למערכת לפנות אפשר

9 טעלעפאן EXT.1-718-854-2290למספר

והערכה בברכה

רבינו של החידו"ת מערכת


