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'ויגש יעקב  י)  (כט,   שטייט אין פסוק 
ויגל את האבן מעל פי הבאר', ברענגט 

'כאדם  יב) ע,  (ב"ר  חז"ל  פון  רש"י 

צלוחית,  פי  מעל  הפקק  את  שמעביר 

יעקב  אז  ה.  ד.  להודיעך שכוחו גדול', 

און  לייכטערהייט  געמאכט  דאס  האט 

נעמט  מען  וויא  אזוי  רגע,  איין  אין 

אראפ א שטאפיק פון א פאס פון וויין. 

באהאלטען  אוודאי  דא  ליגט  עס  און 

וויא  מער  אינהאלט,  אינערליכע  א 

דעם  הערען  לאזען  צו  נאר  אונז 

אבינו,  יעקב  פון  כוח  גשמיות'דיגען 

ווייל מען דערמאנט דאך דאס אלץ א 

זכות ביים תפלת גשם 'ִיַחד לב ְוָגל אבן 

מפי באר מים'.

און מ'קען זאגען פשט ווייל ס'שטייט 
אין די גמרא (סנהדרין כח:) אז 'מחותנים' 

אויפ'ן  איינער  עדות  זאגען  מעגען 

צווייטען 'ולא דמו להדדי אלא כי אכלא 

פארשטיין  צו  געבט  רש"י  און  לדנא', 

'כמגופה שאינה דומה לחבית', ד. ה. אז 

טראצדעם אז א פאס וואס האט נישט 

אויפגעדעקט,  בלייבט  שטאפיק  קיין 

און עס קען אריין פאלען אינערווייניג 

אלע ערליי זאכען וואס מאכען קאליע 

דער  וואס  דורכדעם  און  וויין,  די 

וויין  די  איז  שטאפיק  א  האט  פאס 

די  איז  פונדעסטוועגען  אפגעהיטען, 

פאס מיט'ן שטאפיק צוויי באזונדערע 

זאכען, און דעריבער האבען נישט די 

מחותנים קיין שום קשר פון נאנטשאפט 

וואס פסל'ט זיי צו זאגען עדות איינער 

אויפ'ן צווייטען. און דאס איז וואס איז 

איז  אבינו  יעקב  איידער  מרומז  דא 

געגאנגען צו בית לבן הארמי, אז זיין 

חיבור איז נישט געווען קיין ריכטיגען 

וואס  צודעק  א  וויא  אזוי  נאר  חיבור, 

די  איז  דאס  און  פאס.  אויפ'ן  דא  איז 

ביי  דאס  דערמאנט  מען  וואס  חידוש 

ְוָגל אבן מפי באר  'ִיַחד לב  גשם  תפלת 

כח  דעם  געהאט  האט  ער  אז  מים', 

אין  יאהר  צוואנציג  און  צוויי  זיין  צו 

זאגען  שפעטער  קענען  און  לבן,  בית 

'עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי', 

אנדעם וואס עס זאל ווערען צו איהם 

שלעכט'ס  פון  שמץ  א  צוגעקלעבט 

און  הויז.  לבן'ס  אין  געווען  איז  וואס 

נאר  נישט  דאס  איז  אריין  אמת'ן  אין 

„ברי
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אונז  דערציילט  וואס  ווארט  שיינע  א 

ווען  פאסירט,  דעמאלט  האט  וואס 

די  צו  געגאנגען  איז  אבינו  יעקב 

שטוב פון לבן, נאר ס'ליגט אינדעם א 

נוגע  אונז  איז  וואס  אינזיכט  טיפערע 

אויך היינט. 

יונגעלייט  געווען  זענען  מיר  ווען 
אונז  מען  האט  צעירים,  אברכים   -

געוויזען דאס וואס דער תפארת שלמה

אויפדעם  פרשה  אונזער  אין  זאגט 

וואס מען זאגט אין די הגדה 'צא ולמד 

ליעקב  לעשות  הארמי  לבן  ביקש  מה 

הכל',  את  לעקור  בקש  ולבן  וכו'  אבינו 

דמדת פשוטי העם כאשר יתן את בתו 

לתלמיד חכם, והוא מתהלך בצדקו על 

התורה והעבודה ולנסוע לצדיקי הדור, 

לקומם  הרע  היצר  נגדו  מתעורר  הנה 

ומתחלה  מדרכו,  להטותו  עליו  חותנו 

אתה  לפתותו  רכים  בדברים  עליו  בא 

בני לא טוב לך שבת תמיד בית התורה 

היום, רק שים לבך גם על  ותפלה כל 

נפש  להחיות  נכון  אשר  עוה"ז  עניני 

חז"ל  דברי  לפניו  מזכיר  והוא  ביתך, 

תורה  וטוב  רבה  מצוה  הוא  גם  שהוא 

רבות  ראיות  וכדומה  ארץ  דרך  עם 

מפיתויי היצר, והנה אמנם זה היה מדת 

לבן הארמי אשר רצה להטות את יעקב 

והחליף  עוה"ז  עניני  אל  צדקתו  מדרך 

את משכורתו עשרת מונים כדי לטרוד 

נישט  האט  לבן  [ווייל  מחשבתו  את 

געמיינט אז יעקב זאל נישט פארדינען 

- ווייל זיין גאנצע ברכה איז דאך געווען 

געבענטשט  איז  יעקב  וואס  כח  פונעם 

געווארען, נאר ער האט געוואלט מטריד 

זיין  זיין גאנצע קאפ זאל  זיין יעקב אז 

באשעפטיגדט אין עניני עוה"ז].

דא  האבען  חז''ל  וואס  איז  דאס  און 
מרמז געווען, דו יונגערמאן וואס ווערט 

צא  שווער,  דיין  פון  גערעדט  איבער 

ולמד - גיי ארויס פון דיינע געדאנקען, 

'ולמד' און מאכט דיר נישט וויסענדיג 

לבן  דען  האט  וואס  ווייל  פונדעם, 

געבעטען פון יעקב, בסך הכל האט ער 

דו האסט  וויבאלד  אז  איהם געבעטען 

קינדער,  עלעף  מיט  ווייבער  פיהר 

און  שפייזען,  צו  זיי  זעהן  דארפסטו 

צו  נישט  איהם  ער  האט  אלעם  נאך 

געהערט, ווייל ער האט אלעס געוואלט 

אויסרייסען, יעדער שייכות צו קדושה.

איז  ווערטער  דערמאנטע  אויבען  די 
אמאהל געווען נוגע - בזמנם, פאר א 

האבען  וואס  יונגעלייט  פאר  און  חתן 
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מ'האט  און  אוהל  יושבי  זיין  געוואלט 

טאג   צו  היינט  אבער  געשטערט,  זיי 

איז על פי רוב וויל דאך דער שווער אז 

זיין איידים זאל בלייבען ביים לערנען, 

גרעסער   א  נאך  דא  ס'איז  אבער 

מיט  מענטש  דער   - פונדעם  נסיון 

'גוף'  זיין  'חומר' מיט  זיין  זיך אליינט, 

ווילען צוריק האלטען פון די נשמה זיך 

פון  ענינים  די  פון  דערווייטערען  צו 

עולם הזה, און עס ליגט די אויפגאבע 

אויף יעדער איינעם צו באמערקען אז 

זיין שייכות צום עולם הזה זאל נאר זיין 

אזוי וויא א שייכות פון דעם שטאפיק 

מיט דעם פאס. 

הרה"ק רבי יוסף מטארטשין זי"ע דער 
זון פון הרה"ק הרבי מלובלין זי"ע האט 

תקיעות  פאר'ן  געווען  מעורר  אמאהל 

אויף דעם וואס מען בעהט בימי הדין 

ומזוני,  חיי  בני  אויף  חודש תשרי  אין 

און ער האט געזאגט דערויף א משל, 

גרויסע  א  געווען  אמאהל  ס'איז  אז 

גרויסע  א  געמאכט  האט  וואס  גביר 

מאלצייט, און לכבוד די חשובע געסט, 

האט ער גערופען צו זיין באדינער און 

טייערע  א  געגעבען  איהם  האט  ער 

האט  ער  און  קריסטאל,  פון  פלאש 

גיין  אראפ  זאל  ער  אז  געזאגט  איהם 

אין קעלער און ער זאל דאס אנפילען 

פון די בעסטע וויין וואס ער פארמאגט, 

און ווען דער בעל הבית האט געזעהן 

צוריק,  נישט  קומט  באדינער  די  אז 

אין  געגאנגען  אראפ  אליינט  ער  איז 

ער  און  זיך,  טוהט  וואס  זעהן  קעלער 

האט געזעהן וויא די באדינער קוילערט 

זיך וויא א שיכור אין די וויין, און די 

איז  וויין  די  פון  פאס  פונעם  קראן 

זיך  גיסט  וויין  טייערע  די  און  אפען, 

טייערע  די  אויך  און  וואסער,  וויא 

צובראכעןן  איז  קריסטאל  פון  פלאש 

אויפ'ן ערד אין פיץ פיצלעך, און נישט 

וויא נאר דער  נאר דאס אליינט, נאר 

הבית,  בעל  דעם  געזעהן  האט  משרת 

האט ער אנגעהויבען צו שרייען אויף 

איהם אז ס'איז שוין געקומען די צייט 

זיין  אויף  צולייגען  איהם  זאל  ער  אז 

געהאלט, ווייל די געהאלט זיינע איז צו 

ווייניג, און ס'איז שוין א לאנגע צייט 

וואס מען האט איהם נישט געהעכערט 

אז  איז,  נמשל  דער  און  געהאלט.  די 

דער אייבערשטער שענקט אונז מיט א 

געשאנק די לעבען אונזערע און כוחות 

פאר יעדער איינעם, און דער מענטש 

במשך דער גאנצער יאהר זינדיגט ער 
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מיט'ן  און  מיט'ן לעבען  טוהט  ער  און 

פונעם  באקומען  האט  ער  וואס  כלים 

און  טוהט,  ער  וואס  אייבערשטען, 

ער  שרייט  השנה  ראש  ס'קומט  ווען 

און בעהט פונעם רבש''ע 'הב הב'. און 

דעם  געזאגט  איבער  האט  מען  ווען 

האט  זי"ע,  הרי"מ  חידושי  צום  משל 

ער געזאגט אז דער משל איז געזאגט 

לקוטי   (ראה  נפלאה  בחכמה  געווארען 

ד"ה  השי"ת  עבודת  ערך  לקוטים  הרי"מ 

דערמיט  זיינע  כוונה  דער  און  רבינו). 

איז  משל  דער  אז  נאר  נישט  אז  איז, 

געזאגט געווארען בחכמה נפלאה, און 

דער הויפט געדאנק איז פארשטענדליך 

פאר אלעמען, נאר אויך אז אלע פרטים 

 - נמשל  מיט'ן  שטימען  משל  פונעם 

טאקע  און  האדם,  ועבודת  התנהגות 

געוויס איז יעצט נישט די צייט מאריך 

און  פארשטיין  צו  געבען  און  זיין  צו 

משל  פונעם  פרטים  אלע  ערקלערען 

זיך  וועלען  מיר  אבער  נמשל,  מיט'ן 

אפשטעלען אויף איין יסודת'דיגע זאך 

פון דער נפלא'דיגען משל. 

ווייל אט שטייט אין די גמרא (ב"ב טז.)
געזאגט  האט  אייבערשטער  דער  אז 

פאר'ן שטן אויף איוב 'הנו בידך אך את 

נפשו שמור' (איוב ב, ו), 'אמר רבי יצחק 

שהוזקק   - [רש"י  שטן של  צערו  קשה 

משל  לשמור את נפש איוב שלא תצא]

שבור  רבו  לו  שאמר  לעבד  משל  איוב, 

חבית ושמור את יינה', און דער מהרש"א

ערקלערט דארט דער פשט דערפון, אז 

צוגעגליכען  איז  גוף  חומריות'דיגע  די 

צו א פאס פון כלי חרס וואס היט און 

שיצט אויפ'ן נשמה השכלית וואס איז 

דעם  אן  ווייל   - וויין  צו  צוגעגליכען 

קיום  קיין  נישט  נפש  דער  האט  גוף 

זאך  א  איז  וויין  ווייל  וועלט,  די  אויף 

וואס ווערט בעסער, און דער גוף איז 

נאר צוגעגליכען אזוי וויא א פאס וואס 

האלט דער וויין אינעם פאס.

פארשטיין  מען  קען  דעם  מיט  און 
(יומא  גמרא  די  אין  שטייט  וואס  דאס 

למישבק  ארעא  אורח  כו.)  מגילה   ; יב. 

איניש גולפא [קנקן של חרס שנשתמש 

בו] לאושפיזיה. 'אושפיזיה' הייסט דער 

אין  ס'שטייט  וויא  אזוי  הזה,  עולם 

בן  יונתן  רבי  אז  ט.:)  (מו"ק  גמרא  די 

עסמיי און רבי יהודה בן גרים האבען 

שמעון  ברבי  אלעזר  רבי  געבענטשט 

'ליחרוב  געזאגט  איהם  האבען  זיי  און 

ביתך וליתוב אושפיזך', און רבי שמעון 
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אז  געווען  מסביר  זיי  האט  יוחאי  בר 

דאס מיינט אז די וועלט איז א גאסט 

הויז  די  איז  וועלט  יענער  און  הויז, 

-  דהאי עלמא אושפיזך וההיא עלמא 

ביתך, און 'גולפא' - 'חבית' קומט מרמז 

צו זיין אויפ'ן גוף פונעם מענטש. און 

אז  ארעא,  ואורח   - איז  שטייגער  די 

לאזט   - נפטר  ווערט  מענטש  א  ווען 

ער איבער די פאס אויף די וועלט, ווען 

מען באגראבט איהם אין די ערד, און 

נאר די נשמה גייט ארויף אויבען, ווייל 

ארויף  גייט מען  הנפש'  'חיי  מיט  נאר 

'חיי  דערמיט אויבען, און דאס איז די 

נצח'.

געבען  אויך  מען  קען  דעם  מיט  און 
צו פארשטיין די משנה אנהייב מסכת 

בודקין  עשר  לארבעה  'אור  פסחים 

שאין  מקום  כל  הנר,  לאור  החמץ  את 

בדיקה,  צריך  אין  חמץ  בו  מכניסין 

ובמה אמרו שתי שורות במרתף מקום 

שמכניסין בו חמץ בית שמאי אומרים 

ובית  המרתף  כל  פני  על  שורות  שתי 

החיצונות  שורות  שתי  אומרים  הלל 

די  לכאורה  וואס  העליונות'.  שהן 

ערשטע  דער  וואס  ביישפיל  ערשטע 

משנה אנהייב מסכתא כאפט אן וואלט 

וואס   - הבית'  'בתוך  זיין  געדארפען 

דארטען איז זיכער די פלאץ וואס מען 

נעמט דארט אוודאי אריין חמץ. נאר די 

משנה איז אונז מרמז אויף בדיקת בתי 

הנפש, און אזוי וויא ס'איז מבואר אין 

(פר' בא דרך חיים תוכחת מוסר) של"ה הק'

אז דער גאנצע משנה פון 'אור לארבעה 

עשר' גייט ארויף אויפ'ן חיפוש פונעם 

יצר הרע, אז יעדער איינער און איינער 

וואס  חמץ  דעם  זיכען  אינטער  דארף 

אויפדעם  און  איהם,  אין  פארהאן  איז 

איז אונז די משנה מרמז אז דער 'גוף' 

און  'חבית',  א  צו  צוגעגליכען  איז 

'יין',  צו  צוגעגליכען  איז  'נפש'  דער 

איז  וואס  'חבית'  סארט  אזיין  אין  און 

מען  דארף  דארט   - חמץ  דא דארטען 

צו  אינטער  גוט  'בדיקה',  ספציעלע  א 

זיכען די חמץ און דאס מבער זיין. 

ברענגט  (תרנ"א)  אמת שפת  דער  און 
ע,  (ב"ר  מדרש  אין  שטייט  וואס  דאס 

יעקב  'וידר  כ)  (כח,  פסוק  אויפ'ן  א) 

נדר לאמר' - 'יעקב פתח בנדר תחלה, 

יהיה  לא  נוזר,  שהוא  מי  כל  לפיכך 

'כתיב  וכן  בו',  אלא  הנדר  את  תולה 

(תהלים קלב, ב) 'אשר נדר לאביר יעקב', 

לאביר אברהם ולאביר יצחק לא כתיב 



דברי תורה מרבינו ראש הישיבה מגור שליט"א

ח

כאן, אלא נדר לאביר יעקב, תלה את 

דוד  און  תחלה'.  בו  שפתח  במי  הנדר 

המלך ע"ה האט דארט געזאגט אין זיין 

ביתי  באהל  אבא  'אם  ג-ה)  (שם,  נדר 

אתן  אם  יצועי,  ערש  על  אעלה  אם 

שנת לעיני לעפעפי תנומה, עד אמצא 

און  יעקב',  לאביר  לה' משכנות  מקום 

(זבחים נד:) פרעגט  דער שיטה מקובצת

'אם  ע"ה  המלך  דוד  זאגט  אזוי  וויא 

תנומה',  לעפעפי  לעיני  שנת  אתן 

אומעגליך  ס'איז  אז  דאך  זאגען  חז"ל 

צו עגזעסטירען דריי טעג אן שלאפען 

אז  ערקלערט  איז  ער  און  טו:),  (נדרים 

די כוונה איז אויף 'שינת קבע' אויפ'ן 

האט  ער  אז  ה  ד.  שטוב,  אין  בעט 

פון  זיך אפצורייסען  'נדר'  א  געמאכט 

עניני עולם הזה, ביז ער וועט טרעפען 

אמת שפת  דער  און  לה'.  מקום  א 

פארטייטשט 'עד אשר אמצא לה'', ווייל 

ליגט  וועלט  די  אין  ארט  יעדער  אין 

מענטש  דער  און  קדושה,  באהאלטען 

אין  און  ארט  יעדער  אין  זיכען  דארף 

דער  און  לה',  מקום  דעם  זאך  יעדער 

לשון 'אמצא' איז אזוי וויא ס'שטייט אין 

'כאדם  ט)  צב,  ב;  פה,  (ב"ר  מדרשים  די 

ומעמידה על שמריה'.  החבית  שממצא 

ד. ה. אז אויך נאך וואס מען האט שוין 

אויסגעליידיגט דער גאנצע וויין פונעם 

פאס - חבית, פונדעסטוועגען קען מען 

נאך אלץ אויסקוועטשען די חבית (עי' 

ב"ב פז. וביצה כט.), ביז ווען מ'קוועטשט 

אויס אלעס וואס איז שייך וואס מ'קען 

ארויס נעמען פון די גשמיות און דאס 

דערהייבען צו קדושה און צו רוחניות, 

מיט א אינערליכע רצון און א תשוקה, 

וויא קען מען נאך עפעס ארויס נעמען 

פון גשמיות צו רוחניות.

און געוויס דאס וואס דוד המלך ע"ה 
האט געמאכט א נדר און געזאגט 'עד 

אמצא מקום לה'', גייט נישט נאר ארויף 

אויפ'ן בית המקדש אין יענעם דור, נאר 

ס'גייט ארויף אויף יעדער איינער און 

איינער ביי איהם אין שטוב, ער דארף 

זיך אפצורייסען פון די עניני עולם הזה, 

מקום  א  זיין  קענען  דארט  ס'זאל  כדי 

לה' משכנות לאביר יעקב (עי' פני מנחם 

עמ' קנח עמ' קעז ועמ' קפה, ומועדי שמחה 

מכתב  ח"א  מכתבים  אוצר  וראה  קסה,  עמ' 

ווייל אזוי איז געווען די וועג פון  נז). 

דוד המלך ע"ה וואס ער האט געמאכט 

א נדר לאביר יעקב, און מיר דארפען 

וועגען,  זיינע  אין  גיין  צו  זיין  ממשיך 

אויס צו קוועטשען דער רוחניות פון די 

גשמיות'דיגע פאס, אויס צו קוועטשען 
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אין  פארהאן  איז  וואס  רוחניות  די 

יעדער גשמיות'דיגע זאך. 

'קשה  אז  זאגען  חז"ל  וואס  דאס  און 
איז  איוב',  של  מצערו  שטן  של  צערו 

נוגע  צו די עבודה פון יעדער מענטש 

ס'שטייט  וויא  אזוי  וועלט,  די  אויף 

עוד  ד"ה  תרס"א  (תצוה  אמת שפת  אין 

במדרש) אז געוויס טאקע אז די נשמה 

אבער    - גוף  גאנצען  דעם  שפייזט 

דאס איז בהסתר, און בגלוי ווערט די 

נשמה געשפייזט פונעם גוף. און דאס 

ליגט אויף יעדעם איינעם אז ער זאל 

צוברעכען די חבית - וואס דאס מיינט 

צו צוברעכען די תאוות הגוף, און זיך 

אבער  עוה"ז,  עניני  די  פון  אפרייסען 

בד בבד דארף ער זעהן צו היטען אויפ'ן 

חבית - די גוף, אזוי ווייט וויפיהל מען 

דארף האבען פאר די וויין - די נשמה, 

מען  דארף  דעם  מיט  צוזאמען  און 

היטען אז די וויין זאל זיין אפגעטיילט 

פונעם חבית אן קיין שום שמוץ און א 

אנריר פון די תענוגי עוה"ז, דורכדעם 

וואס מען הייליגט די עניני הגוף זיי צו 

טוהן בקדושה.

(תרס"א  און אזוי געבט דער שפת אמת
ד"ה ויחלום) צו פארשטיין דאס וואס חז''ל 

במיתתן  צדיקים  אז  יח.)  (ברכות  זאגען 

קרויין חיים, 'מיתתן' גייט ארויף אויף 

די לעבען דא אין עולם הזה, ד. ה. די 

גוף וואס איז אין א בחינה פון מיתה - 

ווייל זי גייט דאך שטארבען און בטל 

ווערען, און 'כל העומד לשרוף כשרוף 

דמי' (מנחות קב:), און די צדיקים דרייען 

איבער אויך די כלי הגוף אויף נפש, און 

דעמאלט ווערט אויך די גוף אנגערופען 

געשטארבענע  די  אין  אויך  ווייל  חי, 

און  טרינקען  און  עסען  די   - חלקים 

ענינים,  גשמיות'דיגע  אנדערע  די 

דורכדעם  חיות,  א  אריין  זיי  לייגען 

און  בקדושה,  אלעס  טוהען  זיי  וואס 

אויך  פארקערט,  איז  רשעים  די  ביי 

ווען זיי לעבען ווערען זיי אנגערופען 

געשטארבענע - בחייהם קרויין מתים, 

דרייען  לעבען,  זיי  ווען  אויך  ווייל 

אז  לעבט  וואס  נפש  דעם  איבער  זיי 

די  אין  איינגעזינקען  ווערען  ס'זאל 

דער  און  טבע,  פונעם  טינקעלקיילט 

נפש ווערט בטל צום גוף.

און אויך דער וואס איז נישט אין די 
מדרגה אויס צו קוועטשען יעדער טראפ 

וואס איז איבער געבליבען אינעם פאס 

ד.   - זאגט  אמת  שפת  דער  וויא  אזוי 

ה. צו טרעפען אין יעדער גשמיות'דיגע 
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וואס  חיות  רוחניות'דיגע  דעם  זאך 

פונדעסטוועגען  אויסנוצען,  מ'קען 

כאטשיג דארף ער זיך נישט אויפירען 

האט  וואס  באדינער  יענער  וויא  אזוי 

אפען  האט  ער  און  אנגעשיכר'ט  זיך 

מיינט  דאס  וואס  קראן,  דעם  געלאזט 

וויסען די ציהל  אז לפחות זאלען מיר 

אונז  מ'האט  וואס  לעבען  פונעם 

געגעבען, כדי מקיים צו זיין תורה און 

נענטער  און  הייליגען  זיך  און  מצוות 

נישט  און  אייבערשטען,  צום  ווערען 

פארפאטשקען די רוחניות'דיגע כוחות, 

א  אן  לעבען  די  גיין  אריבער  און 

אינערליכע אינהאלט.

און ס'ליגט א אויפגאבע אויף יעדער 
איינער זיך אויף צו וועקען און מקיים 

ביי זיך 'אם אבא באהל ביתי אם אעלה 

לעיני  שנת  אתן  אם  יצועי,  ערש  על 

לה'  מקום  אמצא  עד  תנומה,  לעפעפי 

געדענקען  יעקב',  לאביר  משכנות 

אין  טרעפען  צו  זיכען  צו  שטענדיג 

אויס  מען  קען  ווי   - זאך  יעדער 

לה',  מקום  טרעפען  און  קוועטשען 

אויפהייבען די גשמיות צו רוחניות.

אז  העלפען  זאל  אייבערשטער  דער 
יעדער איינער זאל קענען מאכען זיין 

שטוב א מקדש לה', א רעכטיגע מקדש.
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