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פרק א - מ'לערנט מיט די 'נעמען' פון די שבטים...

ר' שמעון'ס שרעק פון ר' ראובן

חסיד'ישער  טייערער  א  באגעגענען  צו  אויסגעקומען  איז  שמחה  א  ביי  אמאל 

שטיקל  א  געכאפט  און  אים  צו  צוגעגאנגען  איך  בין  ע"ה,  שפירא  שמעון  ר'  הרה"ח  איד 

שמועס, ער איז געווען אזא סארט איד וואס מ'האט שטענדיג געקענט שמועסן מיט אים 

געשמאקע זאכן. אינמיטן דער שמועס גיבט ער זיך פלוצלונג א שטעל אויף און ער זאגט: 

'איך מוז שוין אוועק גיין'. ס'איז געווען אינטערסאנט, וואס איז פלוצלינג געשען, ווייזט ער 

איז  איד  דער  וואס  היות  און  איד  א  אריינגעקומען  יעצט  איז  זאל  עק  צווייטן  אין  אז  אזוי 

אריינגעקומען מוז ער שוין אוועק לויפן פון דא... 

ווארפט  וואס  געקומען  אריין  דארט  איז  וואס  איד  דער  איז  ווער  קוק  א  מען  געבט 

חשוב'ער  טייערער  א  אריין  קומט  אנטלויפן,  שוין  מוז  שפירא  שמעון  ר'  אז  שרעק  אזא 

איד הרה"ח ר' ראובן שמעלצער ע"ה, וואס ווער ס'האט אים געקענט ווייסט אז ער האט 

האט  איר  שמעון'ען,  ר'  פון  געפרעגט  מען  האט  טשעפען.  געקענט  נישט  פליג  א  אפילו 

מורא אז ר' ראובן וועט אייך טשעפענען? זאגט ער, וואס זאל איך טון: איך הייס 'שמעון' 

און ער הייסט 'ראובן'! אלץ זעט מען אין די גמרא אז 'ראובן' מאנט פון 'שמעון', 'ראובן' 

ער  כאפט  ראובן  זעט  ער  'שמעון'.  מיט  זיך  שלאגט  'ראובן'  'שמעון',  מיט  זיך  טשעפעט 

א שרעק...

די נעמען פון די שבטים - באקאנט פאר יעדעם

באמת דאס גופא אז מ'זעט אין די גמרא אז ביי יעדע דין תורה; ביי יעדע געשעפט; 

אלע הלכות 'עדות'; און אלע שאלות אין הלכות 'יבמות', נוצט מען אלץ פאר די משלים די 

יעמוד על הברכה
ידידנו הנדיב הנכבד

מוה“ר אברהם יוחנן פעלדמאן שי‘
בצירוף ברכת מזל טוב לרגל הכנסת נכדו לבריתו של אאע“ה ביום שבת קודש

אשר נדב סכום הגון
לע“נ חותנו הרה“ח ר‘ ירמיה ב“ר אדוניהו הכהן ז“ל קראמער

ולע“נ זקנו הרה“ח ר‘ זאב ב“ר אברהם ז“ל פעלדמאן
היארצייטן ביום שבת קודש ט‘ כסליו
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נעמען פון די שבטי י-ה 'ראובן' און 'שמעון'. ס'איז א פלא, ווייל ווען מ'וואלט זיך באנוצט 
מיט די נעמען נאר פאר גוטע זאכן וואלט טאקע נישט געווען אזא קשיא, אבער מ'באנוצט 

זיך מיט די נעמען אפילו פאר מעשיות פון פאלשע עדות און ביי אלע סארטן זאכן.

דער  ווייל  נעמען  די  אויסגעקליבן  מ'האט  וואס  הסבר  פשוט'ער  דער  איז  מסתמא 
עולם קען זייער קלאר די סדר פון די דאזיגע נעמען. אז מ'וועט מאכן א משל פון 'עדים' 
אדער 'עדים זוממין' און מ'וועט ניצן סתם פיר נעמען 'חיים' 'שלמה' 'בערל' 'יוסל', וועט 
מען זיך צומישן און מ'וועט נישט געדענקען ווער ס'איז געווען די ערשטע כת עדים ווער 
ס'איז געווען די צווייטע. אדער אז ס'וועט למשל זיין א מעשה אז איינער האט פארקויפט 
א פעלד פאר א צווייטן און דער צווייטער פאר א דריטן, דאן אויב מ'וועט נוצן סתם נעמען 
דעם  צוליב  צווייטן.  ביים  צי  ערשטן  ביים  מ'האלט  צי  חשבון  האלטן  צו  זיין  שווער  וועט 
האט מען גענומען אזעלכע נעמען וואס איז שגור בפי כל, און יעדער איינער ווייסט די סדר 

פון די שבטים. 

דאס איז לכאורה די פשוטע הסבר פארוואס די גמרא ניצט אלץ די משלים פון ראובן 
און שמעון, און איינמאל אז ס'ווערט שוין תורה, איז אפילו די מעשיות וואס שטייען דארטן 
פאר  צו  העלפט  וואס  חלק  א  אלץ  עס  איז  זאכן  בא'טעמ'טע  אזעלכע  דווקא  לאו  זענען 
אידישע קינדער לערנען תורה, גלייבן מיר אז די שבטי קה האבן נישט קיין טענות דערויף.

הרוצה להחכים - ידרים

פלייסיג  לערנען  קינדער  די  וואס  דעם  דורך  אז  אויס  קומט  מ'שמועסט  ווי  לויט 
אזוי  חזר'ן  וואס  קינדער  קליינע  גאנץ  די  אפילו  און  פרשה,  וואכעדיגע  די  פון  חומש  די 
צו  עתיד  פאר'ן  הכנה  אן  זיי  פאר  איז  דאס  שבטים,  צוועלף  די  פון  נעמען  די  תמימות'דיג 
קענען דורך דעם אין די שפעטערע יארן גרינגער אויפכאפן די שווערע סוגיות אין ש"ס, 
דורך  וואס  וכדו',  יבמות  פון  סוגיות  די  סיי  און  והמסתעף  ממונות  דיני  פון  סוגיות  די  סיי 
דעם וואס מ'לערנט און מ'חזר'ט די סדר פון די שבטי קה, דאס טוט געבן א רגילות אין די 

נעמען, וועט עס שפעטער גוט צוניץ קומען.

בדרך מליצה קען מען ממליץ זיין אויף דעם די מאמר חז"ל 'הרוצה להחכים ידרים'. 
ווייל די משנה זאגט דאך (ב"ב קסה:) 'הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות', און ביי די פרשת 
אויף  געשטאנען  זענען  שמעון'  'שבט  און  ראובן'  מחנה  'דגל  דער  אז  מיר  זעען  הדגלים 
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בדיני  זיין  עוסק  וויל  וואס  איינער  להחכים',  'הרוצה  אזוי:  טייטשן  מען  קען  זייט.  'דרום' 

ממונות - וואס דאס ברענגט קלוגשאפט, דאן 'ידרים', זאל ער זיך פארקירעווען קיין דרום 

זייט, און ער זאל זיך מרגיל זיין און די נעמען פון 'ראובן' און 'שמעון' וואס רוען אויף דרום 

זייט, און דאס וועט אים ארויסהעלפן צו קענען גוט אויף כאפן די שווערע מקצועות בדיני 

ממונות.

די סדר החיים מרומז אין די הייליגע נעמען

אבער ס'קען אין דעם ליגן עפעס טיפער, און בכלל איז כדאי אויסצושמועסן, אז די 

שבטי י-ה וועלכע האבן מעמיד געווען כלל ישראל, ליגט אוודאי אין די נשמות באהאלטן 

ביי זיי די כוחות פון אלע אידישע קינדער לדורותיהם. די אידישע קינדער כאפן זיך אן אין 

זייערע נעמען, וואס דאס איז זייער מקור, און דאס איז זייער חיות.

י-ה  שבטי  די  פון  נעמען  די  וואס  דעם  אויף  נפלא  רמז  א  איבערצוזאגן  כדאי  ס'איז 

באגלייטן אידישע קינדער אין אלע דורות: דער הייליגער גאון הג"מ רבי חיים ז"ל בן הג"מ 

רבי בצלאל ז"ל א ברודער פון הייליגן מהר"ל פון פראג שרייבט אין זיין ספר ספר החיים,

[אזוי דריקט ער זיך אויס], אז די גאנצע אויסשטעל פון די לעבן פון  אז ס'איז דא א רמז נפלא,

גאנצע  די  קינדער,  די  אויף  ציען  עלטערן  און  געבוירן  ווערט  קינד  א  אז  קינדער,  אידישע 

ער  און  הסדר,  על  דורך  עס  גייט  ער  און  שבטים.  די  פון  נעמען  די  אין  ליגט  אויסשטעל 

שטעלט עס אויס לויט די סדר פון די אמהות: די 'בני לאה'; 'בני רחל'; 'בני בלהה' און 'בני 

זלפה'. 

ראובן: מ'טשאטשקעט זיך מיט'ן קינד

טייטשט ער אזוי: די ערשטע זאך ווען א קינד ווערט געבוירן איז ראובן. 'ראובן' איז 

'ראו בן', וואס טוען דען עלטערן מיט א קליין קינד? ער קען נאך נישט רעדן, מ'קען אים 

איינעם  יעדן  ווייזן  מ'קען  אים,  מיט  טשאטשקענען  נאר  זיך  מ'קען  פארהערן,  נאכנישט 

'קוק ווי א זיס קינד דאס איז', מ'ווייזט פאר אלע באבעס און אלע שכנים 'ראו בן'. דאס 
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איז די ערשטע שטאפל אין לעבן וואס מ'קען בסך הכל 'ווייזן' דאס קינד פאר אנדערע. 

שמעון: מ'לערענט מיט אים פסוקי שמע

די קומענדיגע שטאפל איז ווען דאס קינד ווערט שוין אביסל עלטער, ער הייבט שוין 

נאכנישט  איז  קינד  דאס  אפילו  און  מויל,  פון  ווערטער  אביסל  ארויסזאגן  קענען  צו  אן 

אנטוויקלט אז ער זאל שוין קענען פארשטיין, אבער איינמאל אז ער קען שוין רעדן זאגט 

דאך שוין די גמרא אז מ'דארף אים אויסלערנען תורה. וואס לערנט מען אויס פאר א קינד 

די ערשטע זאך? מען לערנט אים אויס שמעון. 'שמעון' איז דאך א לשון פון 'שמע', לערנט 

מען אים אויס צוויי פסוקים וואס הייבן זיך אן מיט די ווארט שמע, 'שמע ישראל' קבלת עול 

מלכות שמים, און דער פסוק 'שמע בני מוסר אביך'. איז די קומענדיגע שטאפל 'שמעון', 

אריינברענגען אינעם קינד דער ענין פון די פסוקים פון 'שמע' אפילו ער פארשטייט עס 

נאכנישט אבער ער חזר'ט זיך איין די ווערטער. 

לוי: מ'שיקט דאס קינד אין שפיל גארטן

ערוואקסן  גענוג  נישט  נאכאלץ  איז  קינד  די  כאטש  עלטער,  נאך  ווערט  קינד  דאס 

צו  קינדער  אנדערע  צווישן  ברענגען  אים  מען  זאל  טראצדעם  חדר,  אין  לערנען  גיין  צו 

פארברענגען צוזאמען, מ'זאל מאכן אזעלכע שפיל גרופעס. דאס איז אויך א תועלת פארן 

'קינדער  א  פון  מקור  די  מען  זעט  דא  [און  מענטשן.  מיט  צוזאמצולעבן  אויסצולערנען  זיך  קינד 

גארטן' און א 'נורסערי', אפילו אין די עלטער וואס מ'קען נאכנישט לערנען, אז דאס קינד זאל נישט זיין אליין 

אינדערהיים, נאר זיך געפונען צווישן נאך קינדער]. איז נאך וואס דאס קינד איז שוין אביסל עלטער 

איז לוי, 'לוי' איז א לשון פון באהעפטן - 'ילוה אישי אלי', אז אפילו ער לערנט נאכנישט איז 

גוט צו זיין מיט אנדערע קינדער צוזאמען. 

יהודה: מ'לערנט אים אויס דאווענען

דאווענען  פון  לשון  א  איז  'יהודה'  יהודה,  איז  עלטער  נאך  שוין  איז  קינד  דאס  אז 

ער  און  לערנען  געהעריג  נאכנישט  קען  ער  אפילו  קינד  א  און  ה'',  את  אודה  'הפעם   -

קענען  כאטש  זאל  ער  'עברי'  אויס  אים  מען  לערנט  לערנען,  דאס  נאכנישט  פארשטייט 

דאווענען. און די חשיבות פון אויסלערנען דעם דאווענען איז, אז אפילו א קינד וואס וועט 

נישט אויסוואקסן אזא 'גדול בתורה' זאל ער כאטש קענען דאווענען, ווייל דאווענען דארף 
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יעדער קינד קענען.

דאס גליק וואס אויך א 'באנק קוועטשער' פארמאגט

'אשרי  פסוק  אינעם  טייטש  אינטרעסאנטע  א  החיים  ספר  הייליגער  דער  טייטשט 
יושבי ביתך עוד יהללוך סלה', 'יושבי ביתך' איז כפשוטו גע'דרש'נט לשבח, אויף אידן וואס 
אויף  ביתך'  'יושבי  לשון  דעם  ניצן  אמאל  מ'קען  אבער  ה''.  'בית  אין  זיצן  צו  זכיה  א  האבן 
איינעם וואס מ'רופט א באנק קוועטשער, איינער וואס זיצט פשוט אין בית מדרש און ער 
קען נעבעך גארנישט טון מער ווי זיצן. זאגט די פסוק: "וועסטו מיינען אז איינער וואס איז 
נישט מצליח אין לערנען, ער קען סך הכל זיין א 'יושב', אז ער קען נישט האבן קיין גליק 
אין לעבן?! ער קען נאכאלץ האבן א גליק אין לעבן, ווייל מ'קען אין אים אריין לייגן די גליק 

פון דאווענען".

יושבי  א  נאר  איז  וואס  איינער  גליקליך  אפילו  איז  עס  אשרי,  פסוק:  די  זאגט  דאס 
ביתך, ער איז נאר א 'יושב', ער קען נישט צופיל לערנען און נאכאלץ איז ער גליקליך. מיט 
א  דאווענען  צו  כאטש  טויגט  ער  אז  סלה,  יהללוך  עוד  דעם  מיט  גליקלעך?  ער  איז  וואס 

ווארעם תפילה פאר השם יתברך.

[אין דעם ענין איז ידוע די ווארט פון כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל לגבי די חינוך פון די בחורים אין ישיבה, 

האט ער געזאגט, אז לגבי 'לערנען' פארשטייט מען אז נישט יעדער איז די זעלבע מסוגל, אבער "יראת שמים" 

- וויל איך אז יעדער זאל האבן...]

יששכר: מ'לערנט מיט'ן קינד איבער מעלת התורה

עס  ווייזט  שין'ס  צוויי  דאך  האט  יששכר  החיים':  'ספר  פון  החיים'  'סדר  צום  צוריק 
דו  קינד, "אז  פארן  מ'זאגט  ווען  מען  האלט  דא  שכר'.  דאפלטע  'א  פון  לשון  א  אויף  דאך 
יענער  אויף  אויך  און  לעבן  גליקליכע  א  וועלט  דער  אויף  האבן  וועסטו  לערנען  וועסט 

וועלט", דו וועסט האבן שכר בעולם הזה און בעולם הבא. 

זבולון: די מעלת התורה אז מ'בויעט א שטיבל פאר'ן נשמה

און צו פארשטיין די טיפקייט, אז די עיקר תכלית און הצלחה פון א אידישע נשמה איז 
לערנען תורה, קוקט מען אינעם קומענדיגן נאמען זבולון, מיט דעם מאכט מען זיך א וואוינונג 
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- 'א בית זבול' פאר די נשמה אז די נשמה זאל קענען אנקומען צו איר ריכטיגע פלאץ. 

ביי די זעקס ערשטע קינדער פון לאה גייט מען די שטאפלען, פון א קינד ווען דאס 
מען  לערנט  נאכדעם  בן',  'ראו  אים  אויף  נאך  מ'זאגט  און  קליינטשיגער,  א  נאך  איז  קינד 
אנדערע  מיט  צוזאמברענגען  אים  מ'טוט  'לוי'  שמע,  פון  פסוקים  די  'שמעון'  אויס  אים 
קינדער, 'יהודה' מ'לערנט אים אויס כאטש צו דאווענען, און מ'לערנט אים אויס תורה און 
די גרויסקייט פון תורה אז ס'איז די גרעסטע הצלחה אויף די וועלט און אויף יענער וועלט 

'יששכר', און אז מיט דעם מאכט ער א וואוינונג 'זבולון' פאר די נשמה.

יוסף און בנימין: צו שרעקעוודיג

ס'איז  נאכצוזאגן  שווער  איז  דאס  אבער  'בנימין'  און  'יוסף'  נעמען  צוויי  די  איין  ער  טייטשט  [נאכדעם 

אביסל א שרעקעדיגע טייטש וועלן מיר עס אויסלאזן.]

דן און נפתלי: די כח התפילה אין א שווערע מצב

שווערע  א  דורך  מ'גייט  אז  זיך  מאכט  אמאל  'נפתלי'.  און  'דן'  ווייטער  ער  טייטשט 
מ'קען ווערן  צו אזא אופן אדער אזא אופן, און  זיין  ס'זאל נאר  א קינד, וואס  תקופה מיט 
זאל  אים,  איבער  אויסגעשטרעקט  איז  הדין'  'מדת  די  ח"ו  ווי  מ'פילט  און  צובראכן  זייער 
מען נישט ח"ו אריינפאלן אין א יאוש, ווייל א קאפיטל תהלים איז אלעמאל די עצה, מיט 
די כח פון תפילה קען מען אלעס טוישן. זאגט מען אים דן, אז אפילו ס'איז א מצב וואס 
ס'איז דא א 'מדת הדין' זאל ער זיך נישט מייאש זיין, נאר נפתלי, דאס איז א לשון 'תפילה', 

ער זאל מתפלל זיין פאר די הצלחה פון דעם קינד און ס'וועט זיכער זיין א ישועה.

גד און אשר: דער בר מזל איז גליקליך

נאכדעם פירט ער אויס, אז גד, איינער איז א בר מזל אין די אלע זאכן וואס זענען נוגע 
אין 'בני חיי ומזוני', דאן אשר, איז זיכער אז ער איז גליקליך אויף די וועלט און אויף יענער 
וועלט. ביז אהער איז די הייליגע רמז פון 'ספר החיים', אז אין די נעמען פון די שבטי י-ה ליגן 
די 'הוויית האדם' - די גאנצע אנטוויקלונג פון א קינד פון ער ווערט געבוירן ביז ער ווערט 
'אשר' 'גליקליך' אין ביידע וועלטן און ער קען מצליח זיין אין תורה און האבן שכר בעולם 
הזה און בעולם הבא. ויה"ר אז אלע אידישע קינדער זאלן טאקע זוכה זיין צו דעם מיט די 
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ריכטיגע שלימות.

u
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פרק ב - קמ"ח פסוקים - דאנקען דעם באשעפער 
אויף אזא "פרשת ויצא"

יהודה: א רמז אויף חנוכה

'הפעם  דעם  אויף  מרמז  יהודה  איז  דערמאנט  ווי  לויט  רמז,  שטיקל  א  זיין  קען  אולי 
דאך  זענען  חנוכה  ימי  די  און  חנוכה,  פון  חודש  דער  שוין  דאך  מ'האלט  אז  ה'',  את  אודה 
מיוסד אויף די ווארט 'יהודה' על שם 'הודאה', וואס דאס איז דאך די מצוות הימים 'להודות 

ולהלל'. 

די תפלה פון רבי נחוניא בן הקנה

עס קען אפשר אויך ליגן נאך א רמז אין די נאמען 'יהודה' וואס איז נוגע פאר די חינוך 
'ספר  דער  וואס  פשט  די  צו  בנוסף  איז  חדר  אין  קינד  א  אריין  מ'ברענגט  אז  קינד,  א  פון 
עפעס  נאך  אים  מען  דארף  דאווענען,  צו  קינד  דאס  אויסלערנען  מ'זאל  אז  זאגט  החיים' 
אויסלערנען. דאס איז וואס די גמרא זאגט אין מסכת ברכות און די פוסקים ברענגען עס 
להלכה (שו"ע או"ח קי ס"ח) אז דער הייליגער תנא רבי נחוניא בן הקנה פלעגט זאגן א תפילה 
אריינגייענדיג אין בית מדרש און ארויסגייענדיג, 'בכניסתו וביציאתו', און ווען מ'האט אים 
געפרעגט וואס איז דאס וואס דו ביזט מתפלל, האט ער געזאגט אז בכניסתי ווען איך גיי 
ווען  ח"ו, וביציאתי און  על ידי  צום לערנען בין איך מתפלל שלא יארע דבר תקלה  אריין 
איך גיי ארויס פון לערנען אני נותן הודיה על חלקי געב איך א דאנק דעם אויבערשטן אויף 

מיין חלק. 

באמת די לשון המשנה ווי ס'שטייט אין די גמרא איז הודאה מיט אן אל"ף, אזוי ווי די 
לשון 'הודאה' וואס מ'ניצט געווענטליך, אבער די לשון ווי ס'שטייט אין משניות איז הודיה

מיט א יו"ד. בעצם איז עס די זעלבע פשט אבער ס'איז מער א לשון הפסוק. 

אין די משנה שטייט נישט די גאנצע לשון פונ'ם תפלה און הודאה וואס רבי נחוניא בן 
הקנה האט געזאגט, אבער אז מ'קוקט אריין אין די גמרא אויפן פלאץ דארט קען מען זען 
די נוסח התפלה, [אזוי אויך היינט אין די ערשטע עמוד פון די גמרות קען מען אויך טרעפן אריינגעדרוקט 
די תפילה], און ס'איז זייער וויכטיג צו האבן די תפילה פאר זיך, ווייל ווי די פוסקים (מג"א שם)

זאגן אז להלכה איז ממש א חיוב מעיקר הדין צו זאגן די תפילה אנפאנג טאג פארן לערנען, 
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און די 'מודה אני' נאכן לערנען, ווייל מ'דאנקט דעם אויבערשטן 'ששמת חלקי מיושבי בית 

המדרש'.

יהודה: אריינבאקן אינעם קינד די גליק פון די 'יושבי בית המדרש'

אויסצולערנען  אים  קינד  א  פון  חינוך  פאר'ן  וויכטיג  פשוט  ס'איז  אז  זיין  ס'קען 

אים  מ'דארף  'הודיה',  פון  לשון  זעלבע  די  און  אותיות  זעלבע  די  דאך  איז  'יהודה'  יהודה, 

אויסלערנען אז עס איז נישט גענוג אז ער איז א וואויל קינד און ער שטעלט זיך צו און ער 

פאלגט און לערנען וואס מ'דארף צו לערנען, נאר ער זאל אנערקענען דעם גליק, און וויסן 

אז די גרעסטע זכיה וואס מ'קען האבן איז צו קענען זיין 'מיושבי בית המדרש'. נישט אז 

ס'זאל אים אריינגיין פייגלעך אין קאפ אז יעצט לערנט ער, און שפעטער פלאנט ער נישט 

צו בלייבן ביים לערנען. =וואס ס'וועט זיך למעשה אויסשטעלן זיין לעבן, קען דאך קיינער 

נישט וויסן פון פאראויס,= אבער כאטש ווען מ'חזר'ט זיך איין די 'נותן הודיה על חלקי', די 

זכיה וואס מ'האט אז מ'קען יא זיין 'מיושבי ביהמ"ד', געבט עס כאטש א חשיבות און א 

אביסל  אונטערקומען  ח"ו  ס'וועט  אפילו  אז  הילף  אויבערשטנ'ס  מיטן  מען  האפט  חשק, 

אויסלערנען  מען  דארף  ממילא  ביהמ"ד.  אין  בלייבן  און  אנהאלטן  ער  וועט  שוועריקייטן 

זיין  צו  זכיה  אויפן  אויבערשטן  דעם  דאנקען  הודיה  די  יהודה,  פון  ענין  דעם  קינד  א  פאר 

מיושבי ביהמ"ד.

אפשר קען מען זאגן א שטיקל רמז, מ'זעט דאך אז דער סדר וויאזוי א קינד אנטוויקלט 

זיך גייט מיטן סדר פון ראובן שמעון לוי און יהודה, ווי אויסגעשמועסט אויבן. אין פרשת 

שמות איז דאך איינגעטיילט די נעמען פון די שבטים אנדערש ווי אין אנדערע פלעצער, 

און דארט איז דא אן עקסטערער פסוק 'ראובן שמעון לוי ויהודה', און דארט זעט מען אויך 

געוויסע שבטים שטייען מיט א ו' החיבור און געוויסע אן א ו' החיבור. זעט מען דארט אז 

אין פסוק שטייט ראובן שמעון לוי 'ו'יהודה, וואס די ר"ת פון רשל"ו באטרעפט 536 וואס 

דאס איז די גימטריא פון נות"ן הודי"ה, א איד דארף גיין מיט א סדר און אנטוויקלן א קינד 

פון ראובן שמעון לוי ויהודה, און טאקע אנקומען צו די מדריגה פון יהודה, זיך צו מתבונן 

זיין וואספארא שמחה מ'דארף האבן פאר די זכיה פון דעם חלק"י אז מ'קען עוסק זיי אין 
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דער תורה הקדושה, און ס'זאל טאקע זיין א ריכטיגע נותן הודיה.

הודיה - ווען מ'האט מער פון זיין חלק

מ'קען אפשר מדייק זיין, אינעם פונקטליכן לשון וואס רבי נחוניא זאגט אז ביציאתי 
אני נותן הודיה על חלקי, אולי איז אפשר דא א מקום צו פרעגן א שטיקל קשיא, די לשון 
זאגט  רש"י  און  ה'',  את  אודה  'הפעם  געבוירן,  איז  יהודה  ווען  טאקע  מען  טרעפט  הודיה 
דארט, פארוואס 'הפעם אודה את ה''? ווייל יעצט האט זי שוין באקומען א פערטע קינד, 
וועט  אמהות  פיר  דא  ס'זענען  אז  געווען  איז  חשבון  איר  מחלקי.  יותר  שוין  איז  דאס  און 
יעדער האבן דריי קינדער, און אז זי האט געהאט א פערטע, האט זי באזונדער געדאנקט 

דעם אויבערשטן אז זי האט באקומען מער פון איר חלק. 

יששכר בני  הייליגער  דער  [און  מפרש,  עס  איז  רש"י  ווי  און  פסוק  דעם  פון   - ראיה  מכאן 
ברענגט עס אויך לגבי חנוכה], אז די לשון 'הודיה' ווערט דוקא גענוצט ווען איינער האט עפעס 

מער פון וואס ס'וואלט זיך אים געקומען מלכתחילה. איז אפשר דא א דיוק, אויב הודיה 
איז דוקא אויף 'יותר מחלקי', מער פונעם חלק, אויב אזוי וויאזוי שטומט די לשון פון רבי 
נחוניא בן הקנה אז איך גיב א הודיה על חלקי, אויף 'חלקי' קומט דאך נישט קיין הודיה? אז 
דו האסט דערווייל נאר דיין חלק, זעט אויס אז דערווייל האסטו נאכנישט רעכט צו נוצן 

אויף דעם די לשון הודיה. 

דוקא  פארוואס  ליגן  אויך  וועט  דעם  אין  און  זיין,  מרמז  דעם  מיט  אפשר  מ'קען 
'ביציאתי' - ווען איך גיי ארויס געב איך 'הודיה על חלקי'. אויף דעם איז דא דער באקאנטער 
פשט פונעם תוספות יום טוב (???), אז ווען מ'בענטשט אויף עסן זאגט מען נברך 'לאלקינו', 
מ'דערמאנט דעם שם אלקים – מדת הדין, און ווען מ'מאכט א ברכה אויף דער תורה זאגט 
מען ברכו את הוי"ה המבורך, דערמאנט מען דעם שם הוי"ה - מדת הרחמים, פרעגט דער 

תוס' יו"ט פארוואס איז עסן מדת הדין, און תורה מדת הרחמים? 

די געוואלדיגער חסד ביים געבן די תורה

זאגט דער 'תוס' יו"ט', אז דאס וואס דער אויבערשטער געבט צו עסן פאר מענטשן, 
ווי  אזוי  פונקט  לעבן,  צו  וויאזוי  האבן  דאך  מוזן  מענטשן  ווייל  דין,  פי  על  אזוי  קומט  דאס 
יעדער אדון געבט צו עסן פאר זיינע עבדים אז זיי זאלן קענען זיך דערהאלטן ביים לעבן, 
אויבערשטער  דער  אז  דאך  קומט  דין  פי  על  ווייל  חידוש,  גרויסער  אזא  נישט  דאס  איז 
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זאל אים צושפייזן, זאגט מען דערויף דעם שם 'אלקים' - 'נברך לאלקינו'. אבער אז דער 
אויבערשטער זאל אונז אויסלערנען זיין תורה, און מגלה זיין מסתורין דיליה, זיין הייליגע 
זיך  קענען  צו  זכיה  א  קינדער,  אידישע  די  פאר  איבער  אויבערשטער  דער  געבט  חכמות 
דער  וואס  וחסדיו  רחמיו  דאך  איז  דאס  תורה,  לערנען  דורכן  אלוקי  שכל  אין  זיין  מדבק 
טון.  צו  מחויב  געווען  נישט  קיינמאל  אונז  עס  וואלט  ער  אונז,  מיט  טוט  אויבערשטער 
ממילא אויף תורה וואס איז פון אזא מידת החסד, זאגט מען 'ברכו את הוי"ה המבורך', ווייל 

דאס איז אזא געוואלדיגע מדת החסד.

וויפיל תורה מ'האט - איז עס מער פון וויפיל עס קומט אים

קומט אויס פון דעם, אז תורה אפילו ווען ס'איז נאר חלקי וואס ס'איז זיין חלק התורה, 
איז עס אבער שוין יותר מחלקו, ווייל קיינער וואלט דאך נישט פארדינט פון זיין אייגענער 
זכות צו קענען זוכה זיין צו תורה, דאס איז דאך אזא זכיה, ממילא איז שוין יעדע ביסל 'יותר 
ה'',  את  אודה  'הפעם  לשון  דאס  אריין  שוין  קומט  נאר  מ'האט  תורה  וויפיל  ווייל  מחלקי', 

וועגן דעם איז 'נותן הודיה', ווייל וויפיל דו האסט איז שוין אן עקסטערע רחמים וחסדים.

אז  א נסיון  געמאכט  דאך  האט  אויבערשטער  דער  עס,  מען  פילט  נישט אייביג  נאר 
אנפאנג ווען א איד דארף זיך זעצן לערנען איז עס שווער און ער דארף זיך אפרייסן פון 
זאכן וואס מ'טוט צי זיך ארויסצורייסן פון בעט, האט רבי נחוניא בן הקנה אויסגעלערנט 
מאל  אסאך  מען  פילט  לערנען  אריין  מ'גייט  ווען  לערנען,  אריין  גייט  מענטש  א  ווען  אז 
'דער אויבערשטער דארף מיך זאגן א 'יישר כח', איך האב מיך אנגעשטרענגט, איך האב 
איבערגעלאזט זאכן פון וואס איך וואלט געקענט הנאה האבן און איך האב זיך אוועקגעזעצט 
צו לערנען תורה. דעמאלס פילט מען נאך אז איך טו א חסד פארן אויבערשטן מיט דעם 

וואס איך גיי לערנען. דאס איז אבער נאר ביז מ'זעצט זיך לערנען. 

געשמאק  אזא  און  תענוג  אזא  מען  האט  גמרא,  די  פון  אויף  זיך  מ'הייבט  ווען  אבער 
און מ'דאנקט דעם אויבערשטן, און מ'זאגט, "דו האסט מיר געטון די גרעסטע חסד אז דו 
האסט מיר געגעבן א זכיה צו קענען לערנען דיין תורה". ממילא ווען ס'קומט צו 'ביציאתי', 
דעמאלס  ביהמ"ד,  פון  ארויס  שוין  מ'גייט  און  גמרא  די  פון  אויף  שוין  זיך  מ'הייבט  ווען 
דעם  דאנקען  דארף  איך  ווי  אוי  חלקי'  אל  הודיה  נותן  'אני  איינער  יעדער  אנערקענט 
אויבערשטן אויף דעם חלקי, ווייל אפילו דער 'חלקי' איז אויך 'יותר מחלקי', ווייל יעצט פיל 
איך וואספארא רחמים וחסדים דער אויבערשטער האט געטון מיט מיר מיט דעם וואס 
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ער האט מיר געגעבן די זכיה און געלעגנהייט צו קענען לערנען זיין תורהא.

יעקב אבינו'ס 'מודה אני ששמת חלקי'

מ'קען זיך אפשר פארשטעלן: יעקב אבינו איז געזעצן פערצן יאר אין ביהמ"ד פון שם 

ועבר און ער איז נישט געשלאפן דארט, עס קען אפשר זיין אז ער האט נישט געדארפט 

נאכן  אני'  'מודה  פון  הודיה  די  און  לערנען  פארן  פון  תפילה  די  זאגן  עקסטער  טאג  יעדן 

לערנען, ווייל ס'איז דאך געווען איין לאנגע פערצן יאר און איין המשך פון לימוד התורה. 

אבער ווען ס'איז געקומען די זמן ווען ער האט זיך געדארפט אויפהייבן פון די פערצן יאר, 

קען מען זיך פארשטעלן וואספארא הודיה יעקב האט געדאנקט דעם אויבערשטן פאר די 

זכיה צו זיצן פערצן יאר אין איין צי אין בית המדרש! די נותן הודיה על חלקי איז מסתמא 

געווען מיט אזא שמחה און דערהויבנקייט צו דאנקען דעם אויבערשטן אויף אזא 'יושבי 

ביהמ"ד' פון פערצן יאר.

א דאנק אויף דעם לאנגן פרשה

עס קען אפשר זיין א שיינע מליצה אינעם לשון התנא וביציאתי אני נוצן הודיה על 

חלקי. 'פרשת ויצא' איז דאך א לאנגע פרשה פון קמ"ח פסוקים, און דער בעל המסורה

פרשה  דער  פון  ווארט  לעצטע  דאס  ער,  געבט  סימן  איין  סמנים,  צוויי  דעם  אויף  געבט 

מחנים באטרעפט 148, און דער צווייטער סימן איז חלקי דאס באטרעפט אויך 148. עס 

מ'האט  און  ויצא  פרשת  ס'קומט  אז  ויצא,  פון  שורש  דער  איז  וביציאתי  רמז:  א  זיין  קען 

אזעלכע  לבנים',  סימן  אבות  'מעשי  פון  פרשיות  הייליגע  אזעלכע  לערנען  צו  זכיה  א 

שטארקע יסודות וואס באגלייטן אידישע קינדער לדורות עולם, דארף א איד און פרשת 

אזעלכע  מיט  פסוקים  רייכע  אנגעפילטע  קמ"ח  די  אויף  אויבערשטן  דעם  דאנקען  ויצא 

נישט  איך  זאגט  ויצ"א,  פרשת  אין  זיך  טרעף  איך  ווען  'וביציאתי'  קנינים,  נצחיות'דיגע 

דעם  דאנק  איך  חלקי,  על  הודיה  נותן  אני  פארקערט,  נאר  פרשה  לאנגע  אזא  ס'איז  אז 

א.  פארשטייט זיך אז דער הייליגער תנא רבי נחוניא בן הקנה פאר זיך האט נישט געדארפט 
דעם חיזוק, נאר ער האט עס אונז אויסגעלערנט, ווי שטארק מיר דארפן דאנקען דעם אויבערשטן 

אויף דעם תורה, וואס דאס גיבט א חיזוק זיך צו זעצן לערנען.
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אויבערשטן אויף די חלק"י פסוקים. 

ווען  'וביציאתי',  כפשוטו,  זיין  אויך  עס  קען  געשמועסט  פריער  מ'האט  ווי  לויט  און 

יעקב אבינו האט מקיים געווען דעם 'ויצא', ווען ער האט זיך אויפגעהויבן פון ביהמ"ד פון 

שם ועבר האט ער אוודאי געגעבן אן אויסערגעווענליכע שטארק נותן הודיה על חלקי.

'גל עיני ואביטה' דורך די סימני הפסוקים

אולי קען אפשר זיין א שטיקל רמז, דער מבין חידות ברענגט אז די אלע סימנים וואס 

שטייען אויף דער פרשה וויפיל פסוקים ס'זענען דא אין דער פרשה, איז דאך נישט קיין 

פשוט'ע זאכן, ער זאגט א לשון, אז מ'איז זיך מתבונן אין די סימנים קען מען זוכה זיין צו 

'גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך'... מעגליך אז 'פרשת ויצא' קען מען נאך ענדערש זוכה 

גאנצער  דער  דאך  איז  ויצא  פרשת  ווייל  נפלאות,  ואביטה  עיני  גל  פון  בחינה  דער  צו  זיין 

מקור פון 'ג"ל עד' פון ל"ג בעומר, פון די סודות התורה, איז דאך די קריאה מעורר את הזמן 

צו זוכה זיין צום 'גל עיני ואביטה נפלאות'.

חלק"י סימן

קען אפשר זיין עפעס א שטיקל כוונה אין דעם חלק"י סימן. באמת איז דא נאך א 

קס"ח  מער -  פסוקים  צוואנציג  האט  פינחס'  'פרשת  סימן:  אן ענליכע  האט  וואס  פרשה 

פינחס  פרשת  און  חלק"י  שטייט  דא  סימן,  לחל"ק  מסורה  די  זאגט  דארט  און  פסוקים, 

איז לחל"ק. באמת די צוויי סימנים האבן דאך א קשר, אזוי ווי ס'שטייט אין פרשת פינחס 

פונקט  מען  מאכט  ויצא  פרשת  אז  זיין,  מרמז  דאס  קען  וואס  החלקי'.  משפחת  'לחלק 

עפעס א רמז אויף דעם 'חלק משפחת החלקי', 'חלקי סימן'? 

ווער איז געווען דער 'חלק' וואס ס'שטייט אין פרשת פינחס לחלק משפחת החלקי? 

דער 'חלק' איז געווען אן אור אייניקל פון מנשה, 'מנשה' האט געהאט א קינד מכיר, און 

'מכיר' האט געהאט א קינד גלעד, און 'גלעד' האט געהאט א קינד חלק, און די 'משפחת 
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חלק' ווערט גערעכנט צווישן די זיבעציג משפחות פון כלל ישראל.

יעקב אבינו איז עוסק מעמיד צו זיין שבטי קה לדורות עולם

אז מ'וועט זיך מתבונן זיין, וועט מען זען אז די משפחה פון 'חלק' לערנט אויס פאר 

אין  לבנים',  סימן  אבות  'מעשי  אז  דאך  ווייסן  אונז  זאך.  שטארקע  א  גאר  ישראל  כלל 

דאס וואס יעקב אבינו האט עוסק געווען אין די פרשיות מעמיד צו זיין די שבטי י-ה איז 

דאך אלס געווען די כוונה ממשיך צו זיין די כח הקדושה, ממשיך צו זיין די נשמות פון די 

אידישע קינדער, וואס זענען שפעטער ארויסגעקומען די שישים ריבוא נשמות, און גאנץ 

כלל ישראל זענען חלקים פון די שבעים נפש וואס יעקב אבינו האט עוסק געווען אין די 

פרשיות, ווי אלע ספרים הקדושים ברענגען דאס. וויל מען ארויסברענגען, אז דו לערנסט 

פרשת ויצא, לערנען עס נישט ווי א פרשה וואס איז אמאל געווען און ס'איז אן עבר, נאר 

נשמות  אונזערע  אלע  י-ה,  שבטי  די  אין  ליגט  כח  און  חיות  גאנצער  אונזער  אז  פארשטיי 

באקומען דא זייערע כוחות.

'ארבע וחמש כדאמרי אינשי'

וואו זעט מען די שטערקסטע אז דער כח פון יעקב אבינו'ס כח איז א נצחיות'דיגער 

גמרא  א  צושטעלן  אפשר  מען  קען  עולם?  לדורות  נשמות  אידישע  באגלייט  וואס  כח 

(דף קכו.), די גמרא זאגט אין מסכת שבת אנפאנג 'פרק מפנין', אז מ'מעג  אין מסכת שבת

מיט  פול  איז  וואס  פלאץ  א  דא  ס'איז  אז  קופות',  וחמש  'ארבע  אפילו  אראפלאדענען 

דארט  אריינברענגען  קענען  צו  קופות'  וחמש  'ארבע  אויסליידיגן  מען  מעג  קעסטלעך 

אורחים, אדער מפני ביטול ביהמ"ד. די משנה זאגט דאס לשון 'ארבע וחמש', און די גמרא 

מוטשעט זיך, אויב ס'שטייט 5 פארשטייט זיך אז מ'מעג 4? 

אויסליידיגן  מען  מעג  באמת  אז  שמואל,  פון  שיטה  די  צו  צו,  גמרא  די  דארט  קומט 

קענען  צו  אויס  זיך  ס'פעלט  וויפיל  נאר  פינף,  צי  פיר  נאר  נישט  שיעור,  א  אן  קופות  די 

אויסליידיגן דעם שטוב צו אריינברענגען די געסט אדער צו קענען לערנען, נאר דאס לשון 

ווילן  מענטשן  אז  אינשי,  כדאמרי  ווייטער,  אזוי  און  פינף  פיר  זאגן  צו  קומט  פינף,  און  פיר 

זאגן "וויפיל דו ווילסט", זאגט מען אז דו קענסט נעמען "פיר פינף שטיק", און אז מ'זאגט 

אז דו קענסט נעמען פיר פינף שטיק, מיינט מען אז דו קענסט נעמען אן א סוף וויפיל דו 

ווילסט. אז מ'זאגט א קליינע מצומצם'דיגער מספר מיינט מען נאר וויפיל מ'זאגט, אבער 
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אז מ'זאגט פיר פינף, מיינט מען צו זאגן אז ס'גייט אן אן הגבלה.

אז ס'האלט ביי פינף מיינט אז עס האט נישט קיין גבול

זאכן  אז  מ'זעט לגבי געוויסער ענינים  אז  פון 'דורות',  דער ענין  זיין לגבי  אפשר  קען 
הבן',  על  האב  רחמי  כאן  'עד  וירא  פרשת  און  ברענגט  רש"י  ווי  דורות  דריי  ביז  נאר  גייען 
אמאל זעט מען אז זאכן גייען ביז פיר דורות, 'פוקד עון אבות' גייט ביז פיר דורות. אבער 
אויב מ'האלט שוין ביי פינף דורות, איז אזוי ווי דו קענסט שוין גיין ביזן סוף, פיר פינף איז 
שוין 'כדאמרי אינשי', דאס מיינט צו זאגן אז ס'ציט זיך און ציט זיך, און ס'האט קיינמאל 

נישט קיין גבול און ס'שטעלט זיך נישט אפ.

אידישע  באגלייט  וואס  כח  נצחיות'דיגער  אבינו'ס  יעקב  ארויסברענגען  מ'וויל  אז 
איז  דורות'  'דריי  פאר  געארבעט  האט  כח  אבינו'ס  יעקב  אז  מען  זאגט  אויב  איז  קינדער, 
נאכנישט אזא ראיה אזא שטארקע ראיה פון נצחיות, 'פיר דורות', אויכנישט, ווייל ס'איז 
דא זאכן וואס שטעלן זיך אפ נאך פיר דורות. אבער אויב ס'גייט אויף 'פינף דורות', מיינט 
עס אז ס'שטעלט זיך קיינמאל נישט אפ. דער הייליגער בני יששכר זאגט אז דאס וואס 
ס'שטייט 'יעקב אבינו לא מת', איז אז אלע אידן האבן א קשר צו יעקב 'אבינו' ממש ווי א 

קינד צו אן אייגענע טאטע.

די קדושה פון יעקב ביים אור אור אור אייניקל

איז ווען מ'קוקט צו די משפחות וואס זענען געווארן א חלק פון כלל ישראל צווישן 
די שבעים נפש וואס זענען אלס מיטגעקומען צו דער כח פון יעקב אבינו, דער ווייטסטער 
אייניקל פון יעקב אבינו וואס די תורה ברענגט ארויס די חשיבות פון די משפחה אז ס'איז 
שורה אויף זיי דער שם פון קדושה, 'שבטי ק-ה עדות לישראל', איז 'חלק' די ווייטסטע דור 
פון יעקב אבינו וואס איז דא, 'מנשה' איז שוין געווען אן אייניקל, 'מכיר' איז אן אור אייניקל, 
יעקב  פון  אייניקל  אור  אור  אור  מאל  דריי  איז  'חלק'  און  אייניקל,  אור  אור  אן  'גלעד'  און 
אבינו, און דער 'חלק' האט אויך זוכה געווען צו א סטעמפל פון 'החלקי' אז ס'איז שורה 
אויף אים דער שם הקודש, ער האט אויך זוכה געווען צו א שמירה דקדושה אלס מיטן כח 
פון יעקב אבינו וואס האט מעמיד געווען די שבטי י-ה מיט א הויעכע קדושה פון 'מטתו 
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שלימה' מיט די גרעסטע מדריגות.

דא אז דו האלטס שוין ביי פינף דורות, קענסטו שוין זיין פארזיכערט אז ס'שטעלט 

זיך שוין קיינמאל נישט אפ. ממילא אז ס'קומט פרשת ויצא, און מ'לערנט ווי יעקב אבינו 

האט אריינגעלייגט אזא נצחיות דקדושה, זאגט מען 'חלקי סימן', געב א קוק אויף 'לחלק 

שם  דער  זיך  אויף  אויך  האט  ער  און  אבינו,  יעקב  פון  דור  פינפטער  די  החלק'י,  משפחת 

גייט  דורות  פינף  ביז  אז  זעסטו  ישראל,  משפחות  הייליגע  די  פון  אויך  איז  ער  אז  הקודש 

זיכער די המשכת הקדושה פון יעקב אבינו. נו, אז ס'גייט ביז פינף גייט עס שוין אן א סוף 

אויך. איז דאס א סימן לדורות עולם אז מ'מיינט אונז אלע, און אונז שעפן פון דא קדושה 

מעמיד צו זיין דורות ישרים הייליגע און ריינע משפחות ביי אידישע קינדער.

אז  ויצא'  'פרשת  אין  ליגט  הקדושה  כח  דער  וואס  ווערטער,  אזעלכע  מ'זעט  אז  איז 

ס'זאל מגין זיין אויף אלע דורות איז א ראיה פון משפחת החלקי, זאגט זיך אוודאי ארויס 

'וביציאתי', אז ס'קומט פרשת ויצא, 'אני נותן הודיה על חלק"י', מ'דאנקט דעם אויבערשטן 

אויף דעם וואס מ'זעט דא דעם 'מעשי אבות סימן לבנים' וואס איז נצחיות'דיגע השפעות 

פון קדושה, וואס יעקב אבינו לייגט דא אריין פאר אידישע קינדער.

u



בדרך דרוש וחסידותגעשמאקע עניניםגעשמאקע ענינים
כאככ

פרק ג - 'מי יתן מציון...'

די פסוק וואס מ'זאגט אויף צוויי פלעצער

מ'וועט גיין אביסל ווייטער מיטן ענין פונעם מספר הפסוקים, און פרובירן אנצורירן 
דשמיא  בסייעתא  און  בכללות  ויצא'  'פרשת  פון  נקודה  יסודות'דיגע  שטארקע  א  זייער 
מספר  די  אין  ליגן  וואס  נפלאות'  ואביטה  עיני  'גל  די  אויף  אופן  אן  נאך  אויף  זיין  מרמז 

הפסוקים פון די פרשה.

מ'קען  און  טאג,  יעדן  עס  מ'זאגט  תהלים,  אין  פסוק  באקאנטער  א  דא  ס'איז 
אנפאנג  דער  מיט  סיי  ויצא,  פרשת  צו  שייכות  א  האט  פסוק  דער  אז  ארויסברענגען 
מציון  יתן  מי  י"ד,  קאפיטל  פון  פסוק  לעצטער  די  פרשה.  סוף  דער  מיט  סיי  און  פרשה, 
טאג  יעדן  אז  זיך  מ'פירט  ישראל.  ישמח  יעקב  יגל  עמו  שבות  ה'  בשוב  ישראל,  ישועות 
פאר מ'דאווענט מעריב זאגט מען די פסוקים פון שיר המעלות. דער ערשטער חלק פון 
ווערט  דאס  וואס  קלד)  (תהלים  ברכו  הנה  המעלות  שיר  פון  קאפיטל  די  איז  המעלות  שיר 
בשם  סוד  פי  על  מיוסד  שוין  איז  פסוקים  שפעטערע  די  פוסקים,  די  אין  דערמאנט  שוין 
דעם אר"י הק'. דער לעצטער פסוק הייבט מען אן ותשועת צדיקים מה', זאגט מען אבער 
גלייך פארדעם דעם פסוק פון 'מי יתן מציון'. דאס איז איינע פון די פסוקים וואס זענען א 

הקדמה פאר תפלת מעריב.

די זעלבע זאך פירט מען זיך אז ווען מ'זאגט תהלים אפילו נאר עטליכע קאפיטלעך, 
דאן פאר מ'זאגט קדיש לייגט מען צו די פסוקים פון 'מי יתן מציון' די זעלבע וואס מ'זאגט 
פאר מעריב. וואס איז דער ענין אז פונקט די פסוקים דארף מען זאגן נאך וואס מ'זאגט 
תהלים? דערווייל האב איך נישט געזען ברענגען א טעם אויף דעם, ס'זעט אויס אז על פי 
סוד ווערט עס געברענגט אין די פריערדיגע ספרים אזא ענין אז מ'זאל אלעמאל ענדיגן 

תהלים מיט די דריי פסוקים וואס הייבט זיך אן 'מי יתן מציון ישועת ישראל'.

יעקב ביים 'מי יתן מציון' פון מעריב

וואס האט עס א שייכות צו פרשת ויצא? פון איין זייט הייבט זיך פרשת ויצא אן מיט 
פונקליך  נישט  ס'שטייט  ערבית.  תפילת  געווען  מתקן  האט  אבינו  יעקב  במקום',  'ויפגע 
אבות  די  אז  דאך  מען  ווייסט  אזוי  אבער  אויסגעזען,  האט  מעריב  אבינו'ס  יעקב  וויאזוי 
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הקדושים האבן אלעס געטון און אליין משיג געווען אזוי ווי ס'איז שפעטער נתגלה געווארן 

אין אלע חלקי התורה, איז אפשר א סברא צו זאגן אז יעקב אבינו האט געדאווענט אזא 

מעריב אזוי ווי אונז ווייסן אז דער אריה"ק האט מגלה געווען וויאזוי מ'דארף צו דאווענען 

א מעריב מיט'ן ריכטיגן שלימות, האט יעקב אבינו אנגעהויבן מעריב פון 'שיר המעלות', 

האט ער דאך אויך געזאגט דעם פסוק פון 'מי יתן מציון ישועת ישראל'. ממילא אנפאנג 

פרשה אז מ'רעדט פון תיקון תפילת ערבית האט יעקב אבינו געזאגט דעם פסוק מי יתן 

מציון.

די עבודה פון 'תהלים זאגן' בבית לבן

וואך,  די  מדרש  באקאנטער  א  דא  ס'איז  פרשה?  סוף  מיט  שייכות  א  עס  האט  וואס 

ס'שטייט אין פסוק וישכב במקום ההוא, אז יעקב אבינו האט זיך הערשט יעצט געלייגט 

הערשט  אז  זאגט  צא:)  (חולין  גמרא  די  ווי  אזוי  חלק  ערשטער  דער  ברענגט  רש"י  שלאפן. 

יעצט האט ער זיך געלייגט שלאפן, אבער די פערצן יאר ביז יעצט איז ער נישט געשלאפן. 

נאר  סתירה  א  ס'איז  אז  נישט   - זייט,  צווייטע  די  ארויס  אויך  ברענגט  מדרש  דער  אבער 

ס'גייט אויף ביידע וועגן, - 'וישכב במקום ההוא', די נאכט דארט ליגנ'דיג ביים הר המוריה, 

ער  וועט  יאר  צוואנציג  די קומענדיגע  ווייטער,  און  יעצט  פון  אבער  געשלאפן,  יא  ער  איז 

ווייטער שוין נישט שלאפן. 

נישט  מער  שוין  ווייטער  און  יעצט  פון  ער  וועט  פארוואס  זאגט,  מדרש  דער  און 

שלאפן? ווייל די גאנצע צוואנציג יאר וואס יעקב אבינו איז געווען בבית לבן איז ער נישט 

האט  קאפיטלעך  וועלכע  תהלים.  קאפיטלעך  געזאגט דעמאלס  האט  ער  נאר  געשלאפן, 

אין  מ'זעט  המעלות,  שיר  די 15  געזאגט  ער  האט  מדרש  אין  דעה  איין  לויט  געזאגט,  ער 

האט  אבינו  יעקב  סבא,  ישראל  מיינט  דאס  ישראל',  נא  'יאמר  לנו  שהיה  ה'  לולי  פסוק 

געזאגט די 15 שיר המעלות. און דער אנדערער דעה אין מדרש האלט אז ער האט געזאגט 

"גאנץ ספר תהלים", יעקב אבינו זייענדיג די צוואנציג יאר ביי לבן האט כסדר געזאגט גאנץ 

תהלים. קומט אויס אז יעקב אבינו האט געהאט אן עבודה פון אמירת תהלים די גאנצע 
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צוואנציג יאר. 

יעקב ביים 'מי יתן מציון' פון נאך תהלים

אזא  אריינגעלייגט  אבינו  יעקב  האט  ויצא'  'פרשת  גאנצע  די  דורכאויס  אויב  איז 

עבודה פון זאגן תהלים, קומט אויס, אז וויאזוי ענדיגט מען פרשת ויצא, דאס איז דאך אזוי 

ווי מ'ענדיגט צו ווען מ'זאגט תהלים, ענדיגט מען ווייטער מיט מי יתן מציון ישועת ישראל 

בשוב ה' שבות עמו. ממילא באלאנגט עס סיי צו אנפאנג פרשה צו מעריב און סיי צו די 

סוף פרשת ווען מ'ענדיגט אזא צוואנציג יעריגע עבודה פון אמירת תהלים.

***

צוויי 'מי יתן מציון' - צוויי שינויים

קען אפשר זיין א נקודה בדרך רמז אין דעם פסוק, אויך געבויט אויף א יסוד אין די 

וואכנדיגע פרשה. דא איז דא א זאך וואס מ'דארף אנמערקן: ס'זענען דא מענטשן וואס 

כאפן עס נישט אויף, מ'זעט אין תהלים ווערטער וואס ווען מ'איז רגיל און מ'זאגט שנעל, 

באמערקט מען נישט קליינע שינויים, איז דער פסוק 'מי יתן מציון ישועת ישראל' שטייט 

דארט  וואס  י"ד,  קאפיטל  סוף  מאל  איין  שינויים,  צוויי  מיט  און  תהלים,  אין  מאל  צוויי 

שטייט 'מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו', וואס דאס זאגט מען ביי מעריב 

און נאך תהלים, און חוץ פון דעם איז דא דער לעצטער פסוק אין קאפיטל נ"ג וואס איז 

כמעט דער זעלבער לשון, נאר מיט צוויי שינויים, דארט אנשטאט י'שועת' ישראל, שטייט 

'ישועות' ישראל א לשון רבים, און אנשטאט 'בשוב 'הוי"ה' שבות ישראל', שטייט דארט 

בשוב 'אלקים' שבות עמו.

והיה הוי"ה לי לאלקים

עס קען אפשר זיין א שטיקל מהלך בדרך אפשר אויף די צוויי שינויים, און מיר וועלן 

מקדים זיין מיט א ווארט פונעם ספר בני יוסף, פון אן אייניקל פונעם הייליגן 'בני יששכר' 

וואס  דעם  אויף  ער  טייטשט  העליטש,  פון  רב  דער  זצ"ל,  רייך  בנימין  יוסף  רבי  הגה"צ 

יעקב אבינו האט געבעטן דעם אויבערשטן, ער זאל זוכה זיין ושבתי בשלום אל בית אבי, 

והיה הוי"ה לי לאלקים. וואס איז די לשון וואס יעקב אבינו זאגט אז ס'זאל זיין 'הוי"ה' - 
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'לאלקים', ער וויל דא עפעס מאכן א שילוב פון די צוויי שמות הוי"ה און אלקים. 

האט  אבינו  וואס יעקב  נקודה  שיינער  א  מרומז  ליגט  דא  אז  זיין  ס'קען  אז  ער,  זאגט 

קומענדיגע  די  אים  מיט  זיין  ס'וועט  וואס  חילוק  א  אים  ס'כאפט  וואו  ארויסגעברענגט, 

צוואנציג יאר, און וואס עס וועט זיין אנדערש ווי ווען ער איז אינדערהיים. 

די כח פון תפלה בציבור - אויך במדת הדין 

טייטשט  עמוקות  מגלה  הייליגער  דער  וואס  טייטש,  שיינער  א  זייער  ער  ברענגט 

איז  אוודאי  אז  בציבור',  'תפילה  אידן  נאך  מיט  צוזאמען  דאווענען  פון  חשיבות  די  איבער 

וועט  אליין  דאווענט  מענטש  א  ווען  אפילו  און  פה,  כל  תפילת  שומע  אויבערשטער  דער 

דער אויבערשטער אויך מקבל זיין זיין תפילה. זאגט אבער דער הייליגער 'מגלה עמוקות', 

אז ס'איז דא א שטארקער חילוק ווען מ'דאווענט אליין ווי ווען מ'דאווענט מיט נאך אידן, 

'מדת  צו  זיין  זוכה  מען  דארף  ווערן  נתקבל  זאל  תפילה  די  כדי  איז  אליין  מ'דאווענט  ווען 

הרחמים' פונעם אויבערשטן, ווייל מיט דער 'מדת הדין' איז שווער זיך דורכצוקומען ווען 

מ'דאווענט אליין, און ווען מ'דאווענט אליין דארף מען זוכה זיין אז דער זמן ווען מ'דאווענט 

וואס  אליין  דאס  בציבור,  מ'דאווענט  ווען  משא"כ  רצון',  'עת  אן  מסוגל'  'זמן  א  זיין  זאל 

ווען  אפילו  און  הרחמים,  למדת  הדין  מדת  די  איבער  דרייט  הרבים  כח  מיטן  מ'דאווענט 

ס'איז שורה די מדת הדין, און דער זמן איז לאו דוקא אזא עת רצון אעפ"כ ווערט די תפילה 

נתקבל.

 - 'תפילתי'  דאווענען  טו  איך  ווען  תפילתי,  ואני  אזוי:  עמוקות'  'מגלה  דער  טייטשט 

דארף  הוי"ה,  לך  איז  דעמאלס  צוזאמען,  אידן  אנדערע  מיט  נישט  תפילה  אייגענע  מיין 

איך צוקומען אז ס'זאל דוקא זיין מדת 'הוי"ה' מדת הרחמים, און איך דארף צוקומען אז 

ס'זאל זיין אן עת רצון, נאר דעמאלס קען נתקבל ווערן א תפילה וואס איז 'ואני תפלתי'. 

זאגט דער פסוק ווייטער 'אלקים ברוב', אויב איז עס 'ברוב עם הדרת מלך' ס'איז א תפלה 

ציבור, איז 'אלקים ברוב' קען דעמאלס אפילו זיין א 'מדת הדין' און נישט אזא 'עת רצון', 

אמת'דיגע  אן  זיין  ס'וועט  ישעך,  באמת  ענני  חסדך  אז  פארזיכערט  איך  בין  דעמאלס  און 
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ישועה. דאס איז דער גרויסער געוואלדיגער כח פון דאווענען צוזאמען מיט נאך אידן.

יעקב אבינו'ס תפלה בציבור

ממילא, זאגט דער 'בני יוסף' לויט דעם יסוד פונעם 'מגלה עמוקות', אז דעמאלס אין 
די צייט פון יעקב אבינו איז נאכנישט געווען אזא זאך פון דאווענען מיט א מנין, ווייל ס'איז 
נאכנישט געווען קיין מנין אידן, אבער זעט אויס אז אפילו מ'האט נישט קיין מנין, אבער 
דאווענען מיט נאך אידן אפילו אן א מנין האט אויך מער א חשיבות ווי צו זיין איינער אליין. 
מאכט זיך יעקב אבינו א חשבון, אזוי ווען איך בין געווען ביים טאטן אין שטוב, האב איך 
אבער  יחיד,  א  זיין  נישט  און  יצחק  פאטער  מיטן  צוזאמען  דאווענען  שטעלן  געקענט  זיך 
יעצט אז איך מוז זיין פארטריבן פון טאטנ'ס הויז, און זיין ביי לבן אין שטוב, וועט ער מוזן 
דאווענען אליין און נישט האבן מיט וועמען צו דאווענען. און וואס כאפט דער חילוק, אז 
יעצט ווען ער וועט דאווענען איינער אליין און ער וועט מוזן דאווענען ביחידות וועט עס 
מוז זיין א בחינה פון ואני תפלתי, וועט עס נאר קענען דורכגיין אויב ס'וועט זיין מיטן כח 

פונעם 'שם הוי"ה'.

דאס איז פשט וואס יעקב אבינו זאגט, יעצט ווען איך וועל דאווענען אליין וועל איך 
מוזן צוקומען דוקא צום 'שם הוי"ה', אבער אז דער אויבערשטער וועט העלפן אז מ'וועט 
איך  אבי,  בית  אל  בשלום  ושבתי  זיין  ס'וועט  און  איבערלעבעניש  גאנצן  דעם  דורכמאכן 
דאווענען  קענען  ווייטער  שוין  איך  וועל  הויז,  טאטנ'ס  מיין  צו  אהיימקומען  צוריק  וועל 
בין  איך  ווען  וואס  לי',  'הוי"ה  מיר  צו  געווען  ס'איז  וואס  דאס  איז  טאטן.  מיטן  צוזאמען 
געווען לי איינער אליין האב איך דוקא געמוזט האבן דעם שם הוי"ה, וועט דעמאלס שוין 

קענען זיין לאלקים, ס'וועט קענען זיין אפילו מיטן מדת הדין. 

איז זייער שיין אויסגעשמועסט אז יעקב אבינו ברענגט דא ארויס דעם והיה הוי"ה לי 
לאלקים, דער חילוק וואס וועט זיין ווען ער וועט זוכה זיין ווען ער וועט צוריק אהיימקומען 
און דאווענען מיט נאך איינעם 'יצחק', 'ושבתי בשלום אל בית אבי', דאן וועט זיין 'הוי"ה לי 

לאלקים'. עד כאן פונעם ספר 'בני יוסף'.

ביים דאווענען בציבור בעט אויף 'ישועות'

אולי קען מען אפשר זאגן, אז מיט דעם שיינעם יסוד וואס ער ברענגט פונעם 'מגלה 
עמוקות', קען מען זייער שיין מסביר זיין די צוויי פסוקים אין תהלים, די צוויי 'מי יתן מציון'. 
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וואס  אויבערשטן  צום  מתפלל  אוודאי  ער  איז  דאווענען  זיך  שטעלט  איד  יעדער  א  ווען 
ס'דרוקט אים אויפן הארצן, און ער איז 'מצפה לישועה', וועלכער איד איז נישט היינטיגע 
און  'דן'  פון  ענין  דער  פריער  געשמועסט  מ'האט  ווי  בפרט  און   - לישועה,  מצפה  צייטן 
'נפתלי' אז טאמער מ'זעט ח"ו אן ענין פון 'דין' זאל מען 'מתפלל' זיין, - אידן דארף ישועות 
אין אלע ענינים וואס האבן צוטון מיט בני חיי ומזוני בגשמיות וברוחניות. איז ווען א איד 
געהאלפן  זאל  ער  אז  לישועה  אויבערשטן  ביים  אוודאי  ער  בעט  דאווענען,  זיך  שטעלט 

ווערן מיט אלעס וואס ער דארף. 

ווי איז אבער ווען א איד שטעלט זיך דאווענען צוזאמען מיט אנדערע אידן, איז ווען 
מ'געבט זיך א קוק אום אויף אנדערע אידן זעט מען אז אויף יעדעם איינעם איז דא אויף 
וואס צו מתפלל זיין, יעדער איינער דארף דאך זיינע ישועות, זה בכה וזה בכה, און אויב אזוי 
אז מ'דאווענט צוזאמען מיט אנדערע אידן, האט מען אויך אינזין א צווייטער איד. קומט 
אויס אז ווען איינער דאווענט ביחידות דאווענט ער נאר פאר איין ישועה, ער טראכט נאר 
פון זיך, אזוי ווי ווען א מענטש איז אונטערגעדרוקט אונטער זיין אייגענעם עול טראכט ער 
נאר פון זיך, דעמאלס בעט ער דעם אויבערשטן 'ישועת' ישראל איין איד פאר זיך, אבער 
ווען א איד דאווענט בציבור און ער דאווענט מיט נאך אידן, זעט ער דאך אלע שכנים אין 
ער  בעט  זיין,  מתפלל  צו  אזויפיל  דא  ס'איז  אז  איינעם  יעדעם  אויף  זעט  ער  און  ביהמ"ד 

דעמאלס אויף 'ישועות' ישראל.

ווען מ'בעט אויף 'ישועות' ארבעט עס אויך מיט שם 'אלקים'

צו  צוקומען  מען  דארף  אליין  דאווענט  איינער  ווען  אז  געשמועסט  מ'האט  ווי  און 
דארף  בציבור  דאווענט  איינער  ווען  אבער  הרחמים,  מדת  פון  הוי"ה  שם  פון  בחינה  דער 
מען נישט צוקומען צו מדת הרחמים, נאר 'אלקים ברוב', ווען ס'איז 'ברוב עם הדרת מלך' 
שיין  מורא'דיג  פסוקים  צוויי  די  זענען  ממילא  הדין.  מדת  מיט  אפילו  שטימען  עס  קען 
אויסגעשמועסט, מי יתן מציון 'ישועת' ישראל, אויב בעט מען נאר פאר א לשון יחיד דאס 
מיינט אז מ'דאווענט איינער אליין אויף די אייגענע ישועה, איז טאמער ס'איז איינער אליין 
הרחמים.  מדת  מיט  ס'איז  עמו,  שבות  הוי"ה  בשוב  ס'איז  טאמער  ארבעטן  נאר  עס  קען 
אבער טאמער ס'איז מי יתן מציון 'ישועות' ישראל, אז מ'בעט אויף אסאך 'ישועות' איז 
אויב  איז  אידן,  נאך  פאר  מתפלל  איז  ער  און  אידן  נאך  מיט  דאווענט  ער  אז  סימן  א  דאך 
עס  וועט  אלקים  מדת  ס'איז  ווען  אפילו  עמו,  שבות  אלקים  בשוב  דאך  איז  ברבים  ס'איז 
אויך נתקבל ווערן, ווייל מ'דאווענט מיט א ציבור אידן, און אפילו ס'איז מדת אלקים איז 
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אויך 'ענני באמת ישעך'.

***

שלא אלמד מדרכי לבן

אגב: וועט מען נאכזאגן זייער א זיס ווארט אויף דעם וואס יעקב אבינו האט מתפלל 
ער  אז  געווען  מתפלל  האט  ער  אז  ברענגט  רש"י  ווי  אבי,  בית  אל  בשלום  ושבתי  געווען, 
זאל זיך קענען האלטן מיט אן ערליכקייט 'שלא אלמד מדרכי לבן', ער האט געדאווענט א 
באזונדערע תפילה אויף דעם אז לבן זאל ח"ו נישט האבן קיין השפעה אויף זיין רוחניות.

דער ספר אהבת חיים פונעם מאקאווער דיין הגה"צ רבי חיים לייב דייטש זצ"ל, (פון 
טייטשט:  שיינער  א  זייער  ברענגט  הגדה),  יהודה'  'קול  דער   - הגדה  באקאנטע  פונעם  מחבר  זעלבן  דעם 

נאכדעם וואס יעקב אבינו האט באקומען דעם הבטחה אז ער וועט זיך נישט אויסלערנען 
מדרכי לבן, שטייט אין פסוק וישא יעקב רגליו, זאגט רש"י אז ער האט באקומען די בשורה 

טובה שהובטח בשמירה, וועגן דעם נשא לבו את רגליו, ס'איז אים געווארן גרינג צו גיין.

אן  ער  ברענגט  פיס?  זיינע  אויפגעהויבן  האט  הארץ  זיין  אז  לשון  די  איז  וואס 
אינטערעסאנטע הקדמה מיט א ווארט פונעם ברעזאנער רב, דער ברעזאנער רב ברענגט 
אין תכלת מרדכי, אז סשטייט אין די הפטורה פון פרשת במדבר אין נביא 'הושע', אז ווען 
די אידן וועלן זיין ווי ס'דארף צו זיין, דעמאלס וועט זיין ושמו להם ראש אחד, מ'וועט לייגן 
כלל  פירן  וועט  וואס  מנהיג  איין  האבן  מ'וועט  אז  דאס  מיינט  פשוט  ראש.  איין  זיי  אויף 

ישראל מיט א ריכטיגע אחדות און שלימות.

דער קוש אויפן פיס

ברענגט דער ברעזאנער רב אן אינטערעסאנטער טייטשט אויף דעם הבטחה אז די 
אידן וועלן האבן איין ראש. ברענגט ער פון א געוויסן ספר [וואס די נאמען פונעם ספר שטייט מיט 
ר"ת ט"א], אז ס'איז אמאל געווען א פילוסוף, די פילוסופים זענען געווען טיפערע מענטשן 

וואס האבן געארבעט מיט חכמה, איז ער אמאל געקומען צו א געוויסער מלך, האט דער 
פילוסוף געגעבן א קוש אויפן פיס פונעם קעניג. פרעגט מען אים, דאס איז א מאדנע זאך, 
אזוי:  געענטפערט  פיליסוף  דער  האט  קאפ?  אויפן  דאך  מ'קושט  פיס,  אויפן  קושט  ווער 
מענטש,  דעם  פירט  וואס  דער  איז  קאפ  דער  ווייל  שטערן,  אויפן  מען  קושט  פארוואס 
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און ער איז דער חשוב'סטער ממילא קושט מען דעם קאפ. דאס איז אבער נאר ביי אזא 

מענטש וואס דער קאפ פירט אים, אבער דער מלך איז אזא מגושמ'דיגער מלך, א גאנצער 

טאג גייט ער נאך זיינע תאוות, זיינע פיס וואס איז די אונטערשטע חלק פונעם גוף, דאס 

פירט אים. קומט אויס אז פאר דער מלך קומט צו קושן די פיס און נישט דער קאפ.

איין קאפ און נישט צוויי

זאגט דער ברעזאנער רב לויט דעם, וואס איז די הבטחה וואס דער נביא זאגט 'ושמו 

אז  אויס  קומט  פיס,  צוויי  דאך  מ'האט  און  איינעם,  פירט  פיס  די  אויב  אחד',  ראש  להם 

מ'האט צוויי קעפ, ווייל די פיס איז דאך דער קאפ, און די פיס גייט דאך מיט צוויי, האט 

און  בשלימות  זיין  וועלן  אידן  די  אז  נביא,  דער  זאגט  דעם  אויף  ראשים.  צוויי  דאך  מען 

מ'וועט נישט נאכגיין די פיס, דאס מיינט די נידריגקייט צו וואו די פיס שלעפט אראפ, 

נאר מען וועט נאכגיין די קאפ, ממילא וועט מען נישט האבן צוויי קעפ נאר איין. איז דאס 

אן עקסטערע הבטחה פון ושמו להם ראש אחד, אז מ'וועט ווערן געפירט דורך 'איין קאפ' 

און נישט דורך די קאפ פון די שפלות'דיגע פיס, די תאוות. עד כאן פונעם 'תכלת מרדכי'.

יעקב אבינו איז מובטח אז דער קאפ איז דער מנהיג

טייטשט דער 'אהבת חיים' לויט דעם, מורא'דיג שיין. ווער לבן איז געווען דארף מען 

דאך נישט מסביר זיין, לבן איז געווען איינער וואס איז געווען אינגאנצן משוקע אין תאוות 

עולם הזה, ממילא איז לבן געווען דער פלאץ וואס די פיס פירט דעם מענטש, ממילא אויב 

מדרכי  אפלערנען  נישט  זיך  גייט  ער  אז  פארזיכערט  געווען  נישט  וואלט  ח"ו  אבינו  יעקב 

לבן, קומט אויב אז יעקב אבינו איז אין א שרעק וואס ס'וועט געשען מיט אים: ווער וועט 

מיר פירן, די פיס וועט פירן דעם מענטש, אדער דער קאפ וועט ווערן די פיס. אזויווי ער 

האט געהערט א הבטחה פונעם אויבערשטן, ושמרתיך בכל אשר תלך, ושבתי בשלום אל 

בית אבי, איך וועל צוריק אהיימקומען צו מיין טאטנ'ס הויז שלא אלמד מדרכי לבן, בין איך 

רואיג, ווייס איך שוין אז ביי מיר וועט דער קאפ פירן די פיס. 

איז געווען וישא יעקב רגליו, ער האט אויפגעהויבן זיינע פיס און ער האט געזאגט אז 

איך זע אז איך וועל זיך יא קענען האלטן מיט א שטארקייט און 'איך' וועל 'דרייוון' די פיס, 

און נישט די פיס וועט מיך 'דרייוון', און איך וועל נישט זיין אינעם מצב פון לבן וואס האט 
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'צוויי קעפ', דאס זענען זיינע 'צוויי פיסלעך'. 

***

'יגל יעקב ישמח ישראל'

ווען מ'רעדט פון דעם פסוק מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו, איז דער 
עיקר וואו מ'וויל אנקומען איז צום אויספיר פונעם פסוק 'יגל יעקב ישמח ישראל'. דאס 
איז דאך א דאפלטער לשון סיי 'יגל' און סיי 'ישמח', און ס'איז אויך אפגעטיילט, ס'וואלט 
געקענט שטיין 'יגל וישמח יעקב וישראל'. בכלל ווייסט מען דאך אז די לשונות 'יעקב' און 
'ישראל' זענען דא דערביי חילוקים ווען נוצט מען דאס און ווען דאס. איז דא כמה טייטשן 

אין ספרים הקדושים אויף דעם פסוק.

'יעקב' און 'ישראל'

נאך  דא  איז  החיים',  'ספר  ספר  זיין  פון  ברודער  מהר"ל'ס  דעם  דערמאנט  מ'האט 
פונעם  נאמען  די  הטיול.  אגרת  הייסט  וואס  ספר  אינטערעסאנטער  אן  אים,  פון  ספר  א 
ספר 'אגרת הטיול' טייטש 'דער שפאציר בריוול', ער האט עס אנגערופן מיט דעם נאמען, 
ארויסצוברענגען אז די ספר איז א חיבור פון ס'איז אינטערעסאנטע 'געשמאקע ענינים', 
רואיגע און שיינע זאכן וואס מ'קען נוצן צו פארברענגען דערמיט ביים שפאצירן. שטעלט 
ער זיך אויף דעם פסוק 'יגל יעקב ישמח ישראל', אויף די דאפלטע לשון, און אויף די שינוי 
לשונות, פון 'יגל יעקב' און 'ישמח ישראל', און ער טייטשט עס אויס מיט א לשון פון די 

וואכנדיגע פרשה פון 'פרשת ויצא'. 

אויף  ווייזט  'ישראל'  און  מדריגה,  שוואכערע  א  אויף  ווייזט  'יעקב'  אז  דאך  מ'ווייסט 
ווען די אידן זענען ברום המעלה. ווען די אידישע קינדער זענען אין גלות און צעקלאפט, 
ווערן זיי אנגערופן 'יעקב', און ווען די אידן זענען העכער פון די גוים און זיי זענען שורר אויף 

די אומות העולם איז דאס איז בחינה פון ישראל. 

אז  דערציילט  גמרא  די  ווי  (ח.),  זרה עבודה  מסכת  אין  גמרא  א  דארט  ער  ברענגט 
זיי  און  צערעמאניע  אזא  מאכן  פלעגן  זיי  און  ישראל,  כלל  פון  מאכן  חוזק  פלעגן  גוים  די 
געריטן  האט  מענטש  הינקעדיגער  דער  אויף  און  מענטש,  הינקעדיגער  א  גענומען  האבן 
איז  וואס  יעקב  ווי  משל  א  ווייזן  געוואלט  זיי  האבן  דעם  מיט  און  מענטש.  געזונטער  א 
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ירכו',  על  צולע  'והוא  פרשה  קומענדיגע  די  אין  ס'שטייט  ווי  אזוי  מענטש,  הינקעדיגער  א 
און אפגע'חוזק'ט אז זיי די גוים 'עשו', וואס זענען דאך גאנצע געזונטע מענטשן, און קוק 
ווער רייט אויף וועם?! דאס פלעגן זיי ווייזן מיט דעם וואס א גאנצער מענטש רייט אויף 

א הינקעדיגן. 

אידישע  די  צעקלאפן  דאך  קען  דאס  זאך,  חיזוק'דיגע  אזא  נישט  אוודאי  איז  דאס 
קינדער אז זיי זענען נעבעך בשפל המצב און מ'מאכט אזוי חוזק פון זיי. וויל מען בעטן דעם 
זענען צעקלאפט  קינדער  אידישע  וואס  צער  דעם  זיין  נישט  מער  ס'זאל  אז  אויבערשטן 
און מ'קען זיי אזוי דערנידערן, נאר סזאל 'שוין נאר זיין די בחינה פון 'ישראל', אז די אידן 

זאלן זיין ברום המעלה.

אראפקוילערן דעם טיטל 'יעקב'

'יגל' קען טאקע טייטשן 'פרייליך', אבער ס'קען אויך טייטשן אזוי ווי ס'שטייט אין 
די וואכנדיגע סדרה, 'ויגל את האבן מעל פי הבאר', וואס דארט טייטשט עס אז ער האט 
'אראפגעקוילערט'. בעט מען דעם אויבערשטן אזא תפילה: מען זאל שוין זוכה זיין 'מי יתן 
מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו', וואס דעמאלס וועט זיין אז 'יגל יעקב', מ'וועט 
הייסט  וואס  מצב  דער  אין  זיין  נישט  שוין  מ'וועט  אז  י'עקב',  ווארט  דאס  אראפקוילערן 
יעקב, נאר 'ישמח ישראל', דעמאלס וועלן די אידן זיך פרייען אז זיי זענען בחינת 'ישראל' 
און די ריכטיגע שלימות. אויף דעם איז דוד המלך מתפלל אז מ'זאל שוין אראפקוילערן 

דעם טיטל 'יעקב' און ס'זאל שוין נאר זיין א בחינה פון 'ישמח ישראל'.

די שמחה ווען מ'האלט מיט דעם 'חסידים ואנשי מעשה מרקדין'

אגב אורחא: עס איז דא א שיינעם חיבור אויפ'ן ספר 'אגרת הטיול' מיטן נאמען טיול 
בפרדס, וואס עס האט מחבר געווען הגה"ק דער שאמלויער רב זצ"ל. ברענגט ער דארט 
אויפן פלאץ א שיינער אנטייטש אויף דעם פסוק, אז 'יגל יעקב ישמח ישראל' איז פשט 
די  איד,  דערהויבענער  דער  איז  'ישראל'  ווידער  איד,  פשוט'ער  דער  דאך  איז  'יעקב'  אזוי: 
צדיקים וואס זענען ברום המעלה. עס איז דא אמאל א זמן פון א שמחה, וואס די 'חסידים 
ואנשי מעשה' לייגן אריין א געוואלדיגער כח און זיי טאנצן און שפרינגען, און די פשוט'ע 
אידן שטייען ארום און פרייען זיך מיט מיט די געהויבענע שמחה, זיי זענען נישט אין די 
מדריגה אז זיי זאלן קענען טאנצן אינדערמיט, אבער זיי פרייען זיך מיט אז זיי האבן א זכיה 
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מיטצוהאלטן אזא שמחת בית צדיקים.

'גילה' איז א קלענערע דרגא אין פרייד ווי 'שמחה'. ממילא זאגט מען אזוי: 'יגל יעקב', 

די פשוט'ע אידן פרייען זיך אז זיי האבן א זכיה מיטצוהאלטן ווי 'ישמח ישראל', ווי צדיקים 

וואס זענען אין די בחינה פון 'ישראל' פרייען זיך מיט אזא שלימות'דיגע שמחה, און דאס 

איז א זכיה דאס מיטצוהאלטן אזא גרויסע עבודה פון חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין.

u
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פרק ד - די "קמח" און די "תורה" פון פרשת ויצא

קמ"ח סימן

על פי דרכו פונעם הייליגן 'אגרת הטיול', אז 'יגל יעקב' טייטשט אז יעקב זאל ווערן 
אראפגעקוילערט, געבויט אויפן לשון 'ויגל את האבן', קען מען אפשר זאגן נאך א כוונה, 
פרשת  אויף  בקשה  ספעציעלע  א  פסוק  דעם  אין  זיין  מתפלל  מען  וועט  דעם  לויט  וואס 
ויצא, א תפלה אז מ'זאל זוכה זיין אז עס זאל מקויים ווערן די ערשטע העלפט פסוק 'יגל 

יעקב'.

מ'שמועסט דאך אז די וואך איז דער מספר פסוקים קמ"ח, חוץ פון די סימנים וואס 
די בעל המסורה געבט פון 'מחנים' און 'חלקי', איז קמ"ח דאך א סימן פאר זיך, דאס איז א 
א ווארט 'קמח', די משנה זאגט 'אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח'. קען מען 

אולי פארטייטשן די משנה בדרך רמז אויף די צוגאנג צו פרשת ויצא.

די פארשלייערטע חלקים אינעם פרשה 

וואס  פרשה,  א  פון  חידוש  א  בעצם  איז  געשמועסט  דאך  מען  האט  ויצא'  'פרשת 
און  שבטים  י"ב  געווען  מעמיד  מ'האט  וואו  פרשה  די  טאקע  עס  איז  זייט  איין  פון 
אוועקגעשטעלט די נצחיות פון כלל ישראל ווען יעקב אבינו האט אראפגעברענגט די אלע 
הייליגע נשמות, אבער פרשת ויצא איז א פרשה וואס זעט אויס אז ס'איז דא זייער אסאך 
חלקים פון דער פרשה וואס זענען גשמיות'דיגע זאכן: יעקב אבינו האט עוסק געווען אין 
פארשידענע מהלכים פון מאכן פרנסה און קונצן מיט די בהמות, ס'קען מאכן א רושם ווי 

א פשוט'ע פרשה.

ס'איז שוין אמאל אויסגעקומען צו שמועסן וועגן דעםב, אויף דעם וואס פרשת ויצא 
האט נישט קיין איין 'פרשה פתוחה' און 'סתומה', דאס קען אפשר אויך האבן א שייכות 
מיט די בחינה, וואס וויפיל מ'קען זיך מתבונן זיין און פרובירן עומד צו זיין אויף די טיפקייט 
אונזער  מיט  אפצולערען  שווער  ס'איז  וואס  ענינים  אזויפיל  מ'זעהט  און  פרשה,  די  פון 
זעט  פרשה  די  אז  גופא  דאס  פארקערט,  פונקט  אז  אבער  דאך  מען  ווייסט  פארשטאנד, 

ב.  שיעור מס‘ 20.
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אויס אזוי אינטערעסאנט מיט אזויפיל אריכות פון זאכן וואס זעען אויס ווי פשוט'ע זאכן, 
דאס אליין איז די גרעסטע ראיה אז דא ליגט באהאלטן די גרעסטע סודות און אוצרות.

"אז דו לאכסט פון ויצא - איז דאס דיין פראבלעם..."

ס'איז דא אן אינטערעסאטנע לשון אין זוה"ק וואס דער חק ברענגט אראפ 'מיטוואך 
לבדך  'ולצת  הפסוק  לשון  די  ברענגט  זוה"ק  דער  און  בחינה,  די  אויף  ממש  ויצא',  פרשת 
תשא', טייטשט דאס דער זוה"ק אויס אויף איינער וואס מאכט ליצנות אויף פרשת ויצא 
פון די אלע מעשיות וואס מ'פארציילט דא פון יעקב אבינו מיט די שטעקענעס. זאגט מען 
אים לצת לבדך תשא, אז דו מאכט חוזק פון פרשת ויצא אז ס'איז סתם זאכן, זאגט דער 
זוה"ק: די תורה טוישט זיך נישט, די תורה איז 'שלם בכל מיני שלימות', נאר דו בלייבסט 
אליין ווייל דו האסט נישט קיין מושג וואס די טיפקייט פון די פרשה איז, אבער די תורה 

ווערט נישט געטשעפעט פון דעם, אז דו מאכסט חוזק איז עס דיין פראבלעם.

'הצגת המקלות ופיצולין' איז גלייך צו 'פרשת ציצית ותפילין'

דער אמת איז אז דער הייליגער מאור עינים אין די ערשטע שטיקל אויף פרשת ויצא 
רעדט באריכות שטארק אויס דעם ענין אז די אלע זאכן וואס יעקב אבינו האט דא געטון 
איז דאך געווען די גרעסטע עבודות, ער ברענגט אויך פונעם זוה"ק אויף די אלע פסוקים 
פון די מקלות. און דער 'מאור עינים' זאגט דארט די לשון, אז עס איז נישט פארהאן קיין 
חילוק צווישן 'פרשת ציצית' און 'תפילין' וואס זיי זענען דאך די יסודות פון אידישקייט, 
ס'איז  געמאכט,  האט  אבינו  יעקב  וואס  'פיצולין'  די  און  המקלות'  'הצגת  פרשת  די  צו 

עצמות התורה און אחדות אחד.

פרשת הצגת המקלות מעוטר מיט טלית ותפילין דר"ת

אולי קען מען ארויסברענגען א שטיקל מחשבה לויט די לשון ה'מאור עינים' אז די 
מאכן די שטעלן די מקלות און שיילן די העלצערלעך איז ממש די זעלבע יסודות פון ציצית 
'טלית'  מיטן  אנגעטון  זיין  סדרה'  'מעביר  צו  זיך  פירן  מעשה  ואנשי  חסידים  תפילין.  און 
און 'תפילין דר"ת'. בשעת דער איד זיצט מיט אזא הויכע בחינה אנגעטון מיט ציצית און 
פארשטייען  אונז  אפ:  שטעל  א  געבן  זיך  מען  קען  פרשה,  אזא  דורך  גייט  ער  און  תפילין, 
דען די פרשה מיט אונזער גשמיות'דיגער שכל? געשעפט אהער און געשעפט אהין, יעקב 
אבינו האט געמאכט די שטעקנעס אזוי און אזוי. דארף מען זיך מתבונן זיין, אז ס'איז היינו 
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הך, ווי דער 'מאור עינים' ברענגט, ס'איז גארנישט ווייניגער קדושה ווי די ציצית און תפילין 

וואס איז די קרוין פון א איד.

ארויסציען ניצוצות פון בית לבן

נבג"ם הק'  טוב  שם  בעל  דער  הרה"ק  מרן  פון  עינים'  'מאור  דער  ברענגט  למעשה 

פלא'דיגע ווערטער אז די גאנצע עבודה וואס יעקב אבינו האט געדארפט טון ביי לבן איז 

געווען ארויסצוברענגען בירורים און ניצוצות הקדושים פון סודות התורה, תורה שבכתב 

און תורה שבעל פה, און די אלע זאכן זענען געליגן באהאלטן ביי לבן, און מיט דעם וואס 

יעקב אבינו האט דארט געארבעט, האט ער ארויסגענומען די ניצוצות הקדושים און עס 

אריינגעברענגט אין דער קדושה, אז אונז זאלן זוכה זיין צו די שלימות התורה.

זענען  וואס  התורה'  'חלקי  אלע  ארויסצונעמען  געווען  איז  ארבעט  די  אז  איז  פשט 

געווען באהאלטן דארט ביי 'לבן', און אין די 'צאן לבן'.

איז  לבן  און  לבן,  פון  אוועקגעלאפן  שוין  איז  אבינו  יעקב  אז  מען,  זעט  פרשה  סוף 

אים נאכגעלאפן און ס'איז געווען א גאנצע געשעפט פון א חלום, און לבן האט געוואלט 

טשעפענען יעקב און ער האט נישט געקענט.

א הייליגער גילוי: פארוואס לויפט לבן נאך יעקב?

האט דער בעל שם הק' מגלה געווען א פלא'דיגער גילוי. פארוואס האט אויסגעפעלט 

די לעצטע שטאפל פון דער מעשה אז לבן זאל נאכלויפן יעקב, ברענגט דער מאור עינים 

פונעם בעל שם הק' אזוי, יעקב אבינו איז אוועקגעגאנגען פון לבן, אבער ס'איז נאך געבליבן 

דאס  געבליבן?  דארט  זענען  חלקים  וועלכע  התורה.  חלקי  און  ניצוצות  נאך  לבן  ביי  ליגן 

זענען די חלקים פון די פסוקים סוף פרשת ויצא. 

אבער  מיינט,  דאס  וואס  שכל  פשוט'ער  אונזער  מיט  זיין  צו  מסביר  שווער  ס'איז 

פון  בערך  איז  דאס  ויצא  פרשת  סוף  פון  חלק  לעצטן  אינעם  ליגט  וואס  התורה  חלקי  די 

איז  לבן  וואס  דורכדעם  איז  געבליבן.  דארט  נאכאלץ  איז  דאס  און  פרשה,  סוף  ביז  שישי 

איז  שמועס,  גאנצן  דעם  געמאכט  און  מיט  געווען  מתווכח  זיך  און  יעקב  נאכגעלאפן 



בדרך דרוש וחסידותגעשמאקע עניניםגעשמאקע ענינים
להלדלד

געווארן נאך א שטיקל תורה, מיט דעם איז געווארן ארויסגעברענגט די חלקי התורה.

פשוט קוקט מען עס אן מיט די פארקערטע בליק, עס זעהט אויס אז לויט די פרטים 

וויאזוי די מעשה איז געשען, לויט דעם איז די לענג פון די מעשה געוואקסן, אבער לויט 

ווי דער מאור עינים גייט, איז נישט פשט אז מ'פארציילט די מעשה וואס איז געשען, נאר 

די מעשה איז געשען אז מ'זאל עס קענען פארציילן! דאס איז א מורא'דיגע טיפע נקודה, 

אז מ'זאל נישט אנקוקן די לעצטער חלק פון די פרשה אז די תורה דערציילט אז לבן איז 

נאכגעלאפן יעקב און ער האט זיך מתווכח געווען מיט אים, נאר מ'זאל אנקוקן די פרשה 

שטייען  וואס  אותיות  אלע  די  פון  פסוקים  זיין  דא  ס'דארף  היות  אז  פארקערט,  פונקט 

דארט, האט געדארפט געשען די מעשה אז מ'זאל עס קענען פארציילן. עד כאן וואס דער 

'מאור עינים' ברענגט פונעם 'בעל שם הק''.

אם אין קמח אין תורה...

אולי קען מען עס אויסטייטשן, אז דאס קען זיין מרומז אינעם לשון המשנה, 'אם אין 

קמח אין תורה', און 'אם אין תורה אין קמח'.

פרשת ויצא איז קמ"ח פסוקים, קען דאך איינער זיך וואונדערן, אז ס'איז אזא לאנגע 

פרשה, (מ'מיינט נישט דווקא דעם חלק אז ס'איז א לאנגע פרשה און ס'איז א קורצע פרייטאג, און מ'דארף האבן 

נישט  האבן  וואס  דברים  אין  אריכות'ן  ווי  אויס  זעט  כפשוטו  זיין)  סדרה  מעביר  קענען  צו  צייט 

ללא  איז  וואס  פרטים  אין  מאריך  צופיל  מ'איז  ווי  אויס  ס'זעט  נקודות,  וויכטיגע  אזעלכע 

צורך.

זאגט מען, ניין, יעדע ווארט פון דער פרשה האט געמוזט געשען ווייל אויב ס'וואלט 

כדי  געשען  זענען  מעשיות  די  תורה,  דער  אין  חלק  א  געפעלט  וואלט  געשען  נישט 

ס'וואלט  ווען  ממילא  מלובש,  געווען  דארט  זענען  וואס  התורה  חלקי  ארויסצוברענגען 

געפעלט איין חלק פון די מעשה, וואלט נישט געווען א קורצערע פרשה, נאר דער חלק 

התורה וואלט געפעלט. זאגט מען אזוי: 'אם אין קמ"ח', ווען ס'וואלט נישט געווען קמ"ח 

פסוקים, וואלט די פראבלעם נישט געווען אז אונז ווייסן נישט די גאנצער מעשה, נאר 'אין 

תורה'! די מעשה איז געשען אויף אזא אופן אז אונז זאלן האבן די אלע חלקי התורה וואס 
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זענען געליגן דארט באהאלטן מלובש וואס נאר דורכדעם האט מען עס ארויסגענומען.

יעקב קוילערט די שטיין און איז מגלה אוצרות

קומט די צווייטע האלב משנה און זאגט אונז אז 'אם אין תורה אין קמח'. דא קען מען 
אפשר אויסטייטשן לויט וואס מ'האט געשמועסט אויפן פסוק 'יגל יעקב ישמח ישראל'. 
מ'זעט דאך די וואך אז יעקב אבינו האט געהאט א געוואלדיגער כח אראפצוקוילערן דעם 
מאור  הייליגער  דער  טייטשט  גדול'.  שכוחו  'מלמד  זאגט  רש"י  ווי  ברונעם,  פונעם  שטיין 
ברונעם,  פונעם  שטיין  דעם  אראפקוילערן  פון  ענין  דער  אז  אזוי,  דבריו  בתוך  איין  עינים 
מיינט ממש די נקודה אז אינעם ברונעם ליגן באהאלטן אוצרות, און ס'איז דא אויף דעם 
אלע  ארויסצוברענגען  אפ  האלטן  וואס  קליפות  די  זענען  דאס  וואס  גדולה',  'אבן  דעם 
די  אוועקנעמען  און  שטיין  דעם  אראפקוילערן  געקענט  האט  אבינו  יעקב  און  אוצרות, 

אלע קליפות וואס שטערן אנצוקומען צו די סודות התורה.

קומט אויס אזוי, בעצם דאס איז דאך נישט קיין ספק ווי מ'האט געשמועסט אז אין 
די 'קמ"ח פסוקים' ליגן די גרעסטע אוצרות. נאר וואס דען, מ'דארף האבן א זכיה אז מ'זאל 
עפעס קענען זוכה זיין טועם צו זיין און משיג זיין לויט אונזער קליינער שכל צו זען אביסל 
די טיפקייט דערפון און זען ווי הייליג דאס איז. אבער ס'איז באדעקט מיט א שטיין, דאס 

מיינט צו זאגן אז אונז זעען דאס נאר מיט אונזער גשמיות'דיגער שכל. 

א בקשה צו יעקב: ביטע קייקל אראפ די שטיין פונעם פרשה

'מעשה  די  מעורר  קריאה  די  ווערן  נתעורר  זאל  יאר  יעדע  אז  צוקומען  אונז  דארפן 
פרשת  פון  שטיין  דעם  און אראפקוילערן  קומען  זאל  אבינו  יעקב  אז  לבנים'  סימן  אבות 
פרשה,  פשוט'ע  א  ווי  פרשה  די  אויסקוקן  מאכט  וואס  שטיין  דעם  אראפקוילערן  ויצא, 
און געבן א זכיה פאר אידישע קינדער עפעס טועם צו זיין און נהנה זיין פון די געוואלדיגע 

אורות וואס ליגן דא מלובש. 

איז אויב 'יגל' טייטשט א לשון פון קוילערן, קען מען טייטשן אזוי, מ'בעט א תפילה 
צו  געבן  געוואלט  האסט  דו  ווען  זאך  א  צוריק  יארן  מיט  געטון  האסט  אבינו,  יעקב  ביי 
טרינקען פאר די שעף פון רחל האסטו אראפגעקוילערט דעם שטיין, יעצט קום צו אונז 
פרשה,  פשוט'ע  אזא  ווי  אונז  פאר  אויסקוקן  אפשר  קען  וואס  פרשה  א  ויצא,  פרשת  ביי 
און יגל יעקב, און יעקב זאל עס נאכאמאל אראפקוילערן. תורה האט דאך נישט קיין סוף, 
יעדער איד לויט זיין השגה האט א זכיה עפעס צו קענען עומד זיין אין די טיפקייט פון די 
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די  צו  אנקומען  נישט  לאזט  וואס  שטיין  דעם  אראפקוילערן  נאכאמאל  ער  זאל  פרשה, 
'באר' - די טיפקייט אז מ'זאל קענען עפעס נהנה זיין. איז דאס א נצחיות'דיגע תפילה אויף 
אראפקוילערן  און  אראפגעקומען  נאכאמאל  אבינו  יעקב  זאל  יאר  יעדע  אז  פרשה  דעם 

דעם שטיין און אונז געבן א געלעגנהייט צו קענען עפעס משיג זיין דערפון.

אם אין תורה אין קמ"ח...

קומט אויס, אז ווען נישט דאס וואס אונז האבן די ספרים הקדושים, דער זוה"ק וואס 
אונז  וואלטן  צוגאנג  און  פנים  וואספארא  פאר,  דא  ס'גייט  וואס  מגלה  אביסל  אונז  זענען 
געהאט צו צוגיין צו פרשת ויצא, אונז וואלטן ח"ו געווען פון די מענטשן וואס דער זוה"ק 
רופט אן 'לצת לבדך תשא', די וואס מאכן סתם ליצנות און האבן נישט קיין אהנונג וואס 
ס'גייט דא פאר. נאר וואס דען, אז אונז האבן ב"ה זוכה געווען צו א תורה, וואס די תורה 
הקדושה איז אונז אביסל מגלה די אלע זאכן, און ווי מ'שמועסט קען מען יעדע יאר בעטן 
פון יעקב אבינו א תפילה, אז 'יגל יעקב' אז מ'זאל נאכאמאל אראפנעמען דעם שטיין מעל 

פי הבאר, דורכדעם האבן אונז עפעס א טעם אין די קמ"ח פסוקים. 

ממילא זאגט מען, אם אין תורה, ווען ס'וואלט נישט געווען די תורה הקדושה, סיי די 
פשטות התורה און במיוחד די חסיד'ישע ספרים, די פנימיות התורה וואס זענען אביסל 
מגלה, דעמאלס איז אין קמ"ח וואספארא פנים וואלטן די קמ"ח פסוקים געהאט, וויאזוי 
וואלטן אונז זיך בכלל געקענט מיט עפעס אויפלעבען. אבער דער אויבערשטער געבט אונז 
א זכיה אז ס'איז דא א תורה, אוודאי רעדן אונז זיך נישט איין אז אונז הייבן אן צוצוקומען 
צו משיג זיין דעם 'עומק', אבער כאטש וואס מ'קען 'אביסל' טועם זיין פון דעם, מיטן כח 
התורה איז די קמ"ח אזא געוואלדיגע קמ"ח וואס מ'קען טאקע זען אביסל יסודות'דיגע 

ענינים וואס ליגן אין די נצחיות פון די פרשה.

סך הכל, 'אם אין קמ"ח' ווען ס'וואלט נישט געווען די גאנצע לאנגע פרשה, 'אין תורה', 
עס וואלט געפעלט חלקים פון די תורה, און 'אם אין תורה' וואלט מען נישט פארשטאנען 
די טיפקייט פון די פרשה - 'אין קמח'. אזוי קען מען אפשר טייטשן די לשון המשנה אויף 

ארויסצוברענגען די טיפקייט פון די פרשת ויצא.

u
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פרק ה' - די הייליגע עבודה מיט די "שטעקלעך"

די פארשידענע פעולות צו פראדאצורן עקודים טלואים און נקודים

דער  וואס  פרשה,  די  פון  חלקים  פלא'דיגע  עיקר  די  פון  איינס  אז  מען  זעט  באמת 

'מאור עינים' אליין איז אויך מער מאריך אין דעם חלק, איז דער ענין פון די פרשה וואס 

יעקב אבינו האט אריינגעארבעט מיט די שטעקנעס און די אלע פעולות מיט די שעף. און 

זיין  זאלן  שעפעלעך  מער  ווי  אז  אויפטוהן  געוואלט  האט  ער  אז  בפשטות  אויס  ס'קוקט 

פאר זיין זייט. 

איז דא א שיינער מהלך על דרך פשט, אויף דעם וואס ווען מ'לערנט די פסוקים זעט 

ס'זאל  אז  צוגעהאלפן  האבן  וואס  פעולות  פארשידענע  געווען  דא  ס'זענען  אז  דאך  מען 

נקודים,  און  טלואים  עקודים  יעקב,  צו  געהערן  וואס  בהמות  סארטן  די  געבוירן  ווערן 

און איינע פון די זאכן וואס איז זייער בולט, אז מצד אחד האט יעקב אבינו אריינגעלייגט 

מורא'דיגע כוחות מיט די מקלות, און אין אפאר פסוקים שפעטער, זעט מען אז עס קומט 

לבן  פון  שעף  אריבער  מ'ברענגט  אז  בחלום  אבינו  יעקב  פאר  ווייזט  און  מלאך  א  דארט 

אהין צו יעקב'ס סטאדע, אז אזוי וועלן געבוירן ווערן די סארטן וואס לפי התנאי גייען זיי 

צו יעקב.

לכאורה אז דער מלאך האט שוין געברענגט די שעפעלעך אינמיטן נאכט, וואלט דאך 

יעקב  האט  פארוואס  שטעקנעס,  אלע  די  מאכן  זאל  אבינו  יעקב  אז  אויסגעפעלט  נישט 

אבינו געדארפט טון ביידע?

א ראיה אז ס'איז א פארבארגענע עבודה

בפשטות קען מען זאגן אז דאס אליין איז ווייטער צוריק צום זעלבן שורש, אז אויב על 

פי פשטות האט עס טאקע נישט אויסגעפעלט, און דאס איז נאך מער ראיה אז מ'רעדט 

דא פון די העכסטע עבודות פון תיקונים און יחודים וואס ער האט דא געדארפט טון, ווייל 

פארן עצם תכלית האט דאס דאך נישט אויסגעפעלט ווייל דער מלאך האט אים געוויזן 
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אין חלום די 'עתודים העולים על הצאן' קומען דאך אריבער פון לבן'ס שעף.

די פחד פון 'למעלה מדרך הטבע'

[בעל  זי"ע  קאסובער  ברוך  רבי  הרה"ק  פון  התורה  יסוד  ספר  אינעם  דא  אבער  איז 
אלעמאל  האט  אבינו  יעקב  אז  ער,  זאגט  העבודה'],  'עמוד  און  האמונה'  'יסוד  ספרים  די  פון  מחבר 

זייער מורא געהאט פון זאכן וואס זענען 'למעלה מדרך הטבע', אזוי ווי מ'זעט אנפאנג פון 
קומענדיגע פרשה, 'הצילני מיד אחי מיד עשו', 'קטנתי מכל החסדים', ער האט זייער מורא 
נסים.  אים  צו  געשען  וועלן  עס  וואס  דורכדעם  זכותים  זיינע  פארלירן  נישט  זאל  ער  אז 
זאגט ער אויף דעם זייער א זיסער פשט. שפעטער ווען לבן איז נאכגעלאפן יעקב, האט 
ענק  מיט  טון  קען  איך  רע',  עמכם  לעשות  ידי  לאל  'יש  הפסוק  לשון  א  נאכגעזאגט  לבן 
שלעכטס, נאר וואס דען? 'ואלקי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב 
מטוב עד רע', עכט קען איך, נאר דער אויבערשטער האט מיר געווארנט אז איך זאל נישט 

רעדן מיט דיר.

אלע וואונדערן זיך אויף דעם, ער מאכט דאך חוזק פון זיך אליין, ער זאגט אז עכט 
קען איך נאר דער אויבערשטער לאזט מיך נישט, נו, קענסטו דאך נישט, מאך בעסער א 

שווייג, זאג נישט פאר קיינעם אז דו האסט געוואלט נאר דער אויבערשטער לאזט נישט.

א גוי קען זיך נישט איינהאלטן פון פארציילן

פון די פולישע רבי'ס זאגט מען נאך, אז דאס איז א גוי: ער קען זיך נישט איינהאלטן, 
ער מוז פארציילן אז ער האט געהאט א התגלות אלקות, כאטש וואס דאס ברענגט אים 
נישט  זיך  האט  ער  אבער  שלעכטס,  טון  נישט  אים  לאזט  אויבערשטער  דער  אז  בושות 

געקענט איינהאלטן ער האט געמוזט פארציילן אז ער האט געהאט א התגלות.

לבן שרעקט אן: עס גייען פאר נסים ונפלאות

קען  ער  וואו  געזוכט  האט  לבן  פשט.  פשוט'ער  א  זייער  קאסובער  ברוכ'ל  רבי  זאגט 
מאכט  וואס  דערשראקן.  ווערן  זאל  אבינו  יעקב  אז  געוואלט  לבן  האט  יעקב,  פייניגן  נאר 
יעקב אבינו דערשראקן, יעקב אבינו האט זייער מורא פון נסים שלא כדרך הטבע, איז אז 
יעקב  שוין  האט  גארנישט,  אים  טוט  לבן  אבער  נאך  אים  לויפט  לבן  אז  זעט  אבינו  יעקב 
אבינו געטראכט אז לבן האט זיך שוין בארואיגט ער וויל נישט זיין אזוי שלעכט, און לבן 
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וויל אים נישט טשעפנען מרצונו הטוב. 

רעכנט  נס  קיין  נישט  ס'איז  אויב  און  נס,  קיין  נישט  דאך  דאס  איז  דעם  לויט  אבער 

מען נישט אראפ פון זיינע זכותים, ממילא וועט יעקב אבינו זיין רואיג אז ב"ה דער שווער 

האט שוין ענליך איינגעזען אז מ'דארף נישט פייניגן אזוי דעם איידעם. האט לבן דאס נישט 

פארגינט, האט ער געזאגט פאר יעקב, "דו מיינסט טאקע אז דאס וואס איך טשעפע דיר 

נישט איז על פי דרך הטבע? זאלסט וויסן יעקב, אז אין אמת'ן אריין גייט דא פאר 'נסים 

לאזט  אויבערשטער  דער  נאר  אויספייניגן,  דיר  און  טון  שלעכטס  דיך  וויל  איך  ונפלאות', 

מיר נישט טשעפענען". וואס וועט ער אויפטון, אז ווען יעקב אבינו וועט הערן אז ער לעבט 

אויף נסים, ווען ער ווערן אינגאנצן דערשראקן. ער האט אים געמוזט פארציילן כדי אים 

ער  וואס  רואיגקייט  נאטורליכע  א  ס'איז  אז  איינרעדן  נישט  זיך  זאל  ער  אז  אנצושרעקן 

טשעפעט אים נישט.

הצגת המקלות צו פארשטעקן די נס

ממילא שמועסט רבי ברוכ'ל קאסובער אויס זייער שיין אויף דעם ענין פון די מקלות, 

די  וואס  נס  בדרך  געשען  זאכן  אלע  די  אז  געוואוסט  האט  אבינו  יעקב  וואס  כאטש  אז 

מלאכים ברענגען אריבער די 'עתודים', אבער ער האט געהאלטן אז אויב ס'וועט זיין נאר

בדרך נס, וועט עס זיין א נס נגלה, און דאס קאסט אסאך א טייערערע פרייז פון 'מנכה זיין 

מזכיותיו', האט ער געוואלט אז ס'זאל זיין א נס נסתר, און מיט דעם וואס ער וועט מאכן 

די אלע פעולות מיט די שטעקנעס, קען דאס דאך אויפטוהן די זעלבע ווי די מלאכים טוען 

אויף, וועט עס זיין א נס נסתר און עס וועט נישט קאסטן אזא פרייז.

'מאן דקפיד קפדי בהדיה'

מיט דעם חילוק, אז א 'נס נסתר' איז נישט אזוי געפערליך און א 'נס נגלה' איז אסאך 

נגלה,  נס  א  צו  זוכה  איז  נסתר  נס  א  צו  ראוי  איז  וואס  איינער  יעדער  נישט  און  שווערער, 

אי ער מבאר זייער אן אינטערעסאנטער הסבר. מ'זעט אין די גמרא ביי די ענין פון 'זוגות',

און ביי נאך פארשידענע זאכן, אז מאן דקפיד קפדי בהדיה, דער וואס איז מקפיד אכטונג 

צוגעבן אויף די זאכן, איז מען ביי אים מער מקפיד, און ביי א צווייטן נישט. וואס איז פשט 
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דערפון, צו דען איז דאס אן עונש, ווייל ער איז מקפיד?

נישט  אים  איז  הימל  פון  וואס  איד  א  דא  ס'איז  אינטערעסאנט,  זייער  ער  זאגט 

באשערט צו א 'נס נגלה' ווייל ער איז נאכנישט אין די מדריגה, אבער א 'נס נסתר' איז אים 

יא באשערט. למשל ביי 'זוגות', איינער וואס איז נישט מקפיד אויף זוגות, ער זעט נישט אז 

דא וואלט געדארפט זיין א פראבלעם, ווייל ער כאפט נישט אז דא איז זוגות וואס ברענגט 

שלעכטע כוחות, און אויב ס'געשעט גארנישט, באמערקט ער נישט אז ס'איז דא עפעס 

געשען. איז אפילו די זוגות איז יא א שעדליכע זאך, אבער וויבאלד ער טראכט נישט אז 

ס'איז שעדליך, איז אפילו ווען ס'געשעט גארנישט, איז דאס א נס נסתר און אויף דעם איז 

א מענטש גרינגער ראוי. 

ביי דעם 'מקפיד' איז עס א 'נס נגלה'

ס'גייט  אז  ציטערט  ער  מורא,  שטארק  דאך  האט  מענטש  דער  דקפיד',  'מאן  אבער 

דא עפעס געשען ווייל ס'איז דא דא א געפערליכע סכנה, קומט אויס אז כדי ס'זאל נישט 

דא  געווען  ס'איז  כאטש  אז  זען  וועט  ער  ווייל  נגלה',  'נס  א  זיין  דאך  דאס  וועט  געשען, 

'נס  א  דאך  איז  דאס  געשען.  גארנישט  ב"ה  איז  טראצדעם  און  מצב,  הרע'דיגע  עין  אזא 

נגלה', וועגן דעם איז 'קפדי בהדיה', נישט ווייל ס'איז א שטראף פארן מקפיד זיין, נאר 'מאן 

דקפיד', ער זעט אין יעדע זאך א חשש, איז ווען ס'געשעט נישט די צרה איז דאס דאך א 

ער נישט ראוי, אבער 'מאן דלא קפיד' באמערקט נישט אז  דעם איז  'נס נגלה', און אויף 

עפעס גייט פאר, ממילא איז עס א 'נס נסתר' און אויף דעם איז ער יא ראוי.

"למה תתראו..."

מיט דעם ברענגט ער שטארק ארויס דעם ענין אז מ'זאל זיך נישט אויפרייסן מיט 

שיינע הייזער, דער ענין פון 'למה תתראו', ווייל אז ס'איז באשערט פאר א מענטש אז ער 

זאל האבן הרחבת הדעת, דעמאלס כל זמן וואס ער רייסט זיך נישט אויף ביי קיינעם איז 

דאס א 'נס נסתר', און צו דעם איז א מענטש גרינגער זוכה, קען מען טאקע זוכה זיין צו 

דעם. אבער אז מ'הייבט זיך אן 'אויפצורייסן', און דער עולם הייבט אן צו קוקן, איז דאס 

דאך א 'נס נגלה' און ס'קען זיין אז צו דעם איז ער באמת נישט ראוי, וועט ער עס פארלירן. 

ווייל  פארזיכערט,  מער  אסאך  מען  איז  נסתרים  נסים  אויף  האלטן  זיך  מ'קען  וויפיל  איז 

זייער אסאך מאל איז באשערט פאר דעם מענטש אז נאר צו דעם האט ער א זכות, און 
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נישט מער ווי דעם.

געווען  איז  מקלות,  די  מיט  יעקב  פון  ארבעט  גאנצע  די  אז  מסביר  ער  איז  ממילא 

מלבש צו זיין דאס וואס דער מלאך טוט און עס מאכן אויסקוקן ווי א דבר טבע אז דער 

נס זאל נישט זיין נגלה.

***

פארוואס דריי סארט שטעקענעס?

אבער עס איז דא אן אינטערעסאנטערער פשט, וואס לויט דעם קען אויסקומען אז 

די פעולה פון יעקב אבינו ביים לייגן דעם 'מקל לבנה לח ולוז וערמון', איז באמת געווען 

ממש א פארקערטער חשבון, ער האט זיך אביסל געוואלט ארום שלאגן מיט די נסים וואס 

דער מלאך האט געברענגט די עתודים פון די סטאדעס פון לבן.

איז דא איינע פון די זאכן וואס ווייזן אויף די פארבארגנקייט וואס ס'הערשט דא, און 

סארטן  די  פון  נושא  דעם  אין  איז  דאס  זאכן,  פשוטע  קיין  נישט  זענען  ענינים  אלע  די  אז 

האבן  געוואלט  הכל  בסך  אבינו  יעקב  האט  פשוט  געקליבן.  האט  יעקב  וואס  מקלות 

אבער  סארט.  אזעלכע  געבוירן  זאלן  שעף  די  כדי  פלעקן  ווייסע  האבן  וואס  שטעקנעס 

למעשה רעכנט די תורה אויס אלע פרטים, אז ס'איז געווען אזא מין שטעקן, מקל לבנה

וואס איז געווען פייכט, און א שטעקן פון לוז, און פון ערמון.

דאס אליין איז זייער א פלא'דיגע זאך, פארוואס האט ער געדארפט מאכן דריי סארטן 

שטעקלעך, לכאורה וואלט ער געקענט נעמען סיי וועלכע סארט שטעקן, און אפילו ער 

האט דוקא געזוכט די וואס זענען ווייס פון אינעווייניג, האט ער דאך געקענט נעמען איינס 

פון די דריי? און אז די תורה רעכנט אויס די פרטים, ווייזט דאס הא גופא אויף די גרויסע 

סודות וואס זענען דא באהאלטן.

ערמונים לכבוד שבת ויצא

[איבער דעם ערמון איז דא א שיינער שמועס פאר זיך, ס'איז פארהאן היינט די סארט 

(און בלע"ז 'טשעסט נאט'), און ס'איז דא וואס האבן א  ניס, אויף אידיש הייסט עס קעסטן ניס
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מנהג צו עסן דעם מאכל אום שבת קודש.

פון  זון  א  פועם  געהערט  האט  ער  אז  נאך  זאגט  שי'  גרינוואלד  צבי  מאיר  ר'  הרה"ח 

כ"ק האדמו"ר מבלאזוב שליט"א אז דער בני יששכר האט זיך געפירט צו עסן 'קעסטן' 

שבת קודש. ס'איז אינטערעסאנט אז אין די מקורות פון מנהגי ה'בני יששכר' ווערט נישט 

געברענגט קיין געשריבענער מקור, אבער אזוי זאגט ער נאך, אז אין די משפחה איז אזוי 

מקובל. האב איך אמאל געהערט א געדאנק אז אפילו איינער עסט נישט דעם מאכל יעדע 

יעקב  וויבאלד  קעסטןג,  עסן  צו  מקום  א  דא  אפשר  איז  ויצא'  'פרשת  אבער  שבת,  וואך 

אז  האלט  רש"י  און  'ערמון',  דעם  מיט  פעולות  הייליגע  אזעלכע  געטון  דאך  האט  אבינו 

צוויי  אויף  תוס'  אז  באקאנט  ס'איז  בוים.  קעסטן  הייסט  וואס  בוים  די  איז  דאס  'ערמון' 

פלעצער קריגן אויף רש"י אז ס'מיינט נישט דאס, אבער רש"י סיי דא און זיי אין סיי אין 

מסכת ר"ה לערנט אז ערמון מיינט די סארט ניסלעך.]

די שילוב פון 'עם עקש תתפתל' מיט 'תתן אמת ליעקב'

האט  אבינו  יעקב  וואס  שטעקענעס  די  אז  שרייבט,  חיים  מים  באר  הייליגער  דער 

זיך  האט  אבינו  יעקב  פשוט.  מ'לערנט  וואס  פון  פארקערט  פונקט  געווען  איז  געלייגט, 

געזארגט, אז אוודאי טאר מען זיך נישט לאזן טרעטן פון לבן, אבער אויך נישט אינגאנצן 

אלע  באקומען  וועט  ער  אז  אים  ער  מאכט  דא  וועגן,  אלע  געטון  האט  לבן  פארקערט. 

עקודים נקודים וטלואים, און אין די זעלבע צייט מאכט ער אז ס'זאל נישט קענען געשען 

על פי דרך הטבע אז ס'זאל ווערן געבוירן אזעלכע דוכך דעם וואס האט ער אוועקגענומען 

אז  וועגן  אנדערע  מיט  געגעבן  עצה  אן  זיך  האט  אבינו  יעקב  אז  פשוט  מען  לערנט  אלע. 

ס'זאל נאכאלץ געבוירן ווערן 'עקודים נקודים וטלואים' דורך די שטעקנעס.

האט  ער  לבן,  אויסשפילן  אינגאנצן  נישט  האט  אבינו  יעקב  אז  אבער,  ער  זאגט 

פון  אבער  תתפתל,  עקש  עם  דאך  שטייט  זייט  איין  פון  גלייך,  אויף  גלייך  מאכן  געוואלט 

צווייטן זיין תתן אמת ליעקב, האט ער געוואלט מאכן פופציג פראצענט, איך וויל זיך נישט 

לאזן טרעטן פון דיר ווייל א מענטש מעג דאך היטן זיין פארמעגן, אבער איך וויל אויך נישט 

צונעמען אז אלעס זאלן זיין 'עקודים נקודים וטלואים'. ממילא זאגט דער 'באר מים חיים' 

ג.  מ‘דארף מברר זיין ביי די מומחים אויב עס האט א חשש פון ’תולעים‘.
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פשט אזוי, [און לויט דעם וועט מען דארפן וויסן וויאזוי צו זעצן די טראפן].

האלב פאר יעקב און האלב פאר לבן

איז  דאס  און  ווייס,  פון  לשון  א  דאך  איז  'לבנה'  ווייל  שטעקן,  ווייסע  א  מיינט  'לבנה' 

אפילו נישט אפגעשיילט, און וויבאלד אפילו ווען א ווייסע שטעקן ווערט פארטריקענט 

גענומען  ער  האט  ווייס,  זיין  ס'זאל  אז  געוואלט  האט  אבינו  יעקב  און  ברוינליך  עס  ווערט 

'לח', האט ער געלייגט 'מקל לבנה לח', א פייכטע שטעקן וואס איז ממש ווייס. דאס האט 

ער געמאכט אז ס'זאלן געבוירן אינגאנצן ווייסע. 

צו  תורה  די  קומט  דעם  אויף  און  וערמון',  'לוז  געמאכט  אויך  ער  האט  לזה  בנוסף 

די  אויך  ארויסקומען  ס'זאל  אז  געוואלט  האט  ער  לבנות',  פצלות  בהן  'ויפצל  פארציילן 

יא  זאל  'לבן'  אז  ווייס  אינגאנצן  סיי  מינים,  ביידע  פון  אויסוואל  אן  זיין  ס'זאל  און  שעף, 

אויס  קומט  אים.  פאר  זיין  זאלן  לבנות'  'פצלות  פון  חלק  דער  סיי  און  שעף,  מיט  בלייבן 

און  'לוז'  'לבנה'  פון  שטעקענעס  סארטן  דריי  פון  פעולה  מין  איין  נישט  איז  פעולה  די  אז 

'ערמון', נאר 'מקל לבנה לח' איז צו געבוירן ווייסע שעף, און 'לוז וערמון' איז צו געבוירן די 

אנדערע.

פריער  מ'האט  וואס  קשיא  די  אז  אויס  קומט  פשט  חיים'ס  מים  'באר  לויטן  איז 

דער  ווייל  פארענטפערט,  מער  אסאך  איז  אויסגעפעלט,  האט  דאס  פארוואס  געפרעגט 

האט  ער  ווען  ממילא  יעקב,  פאר  נאר  דאך  ארבעט  ער  לבן,  פאר  נישט  ארבעט  מלאך 

גענומען די אלע שעף האט ער נאר געברענגט 'עקודים נקודים וטלאים', און יעקב אבינו 

אויך  זאל  לבן  אז  מאכן  וועל  אויסגעהאלטן, "איך  מער  זיין  וויל  ער  אז  געזארגט  זיך  האט 

באקומען עפעס", האט ער געמאכט אז ס'זאל זיין ביידע. אולי קען אפשר אזוי זיין.

ארויס נעמען נשמות ישראל פון די שעפעלעך

אבער דער פלא איז, וואס דער של"ה הק' ברענגט ארויס אן אינטערעסאנטע פלא, 

האט  אבינו  יעקב  אז  געווען,  עבודה  גאנצע  די  איז  פנימיות  פי  על  אז  דאך  מען  זעט  דא 

גרעסטע  די  געליגן  זענען  לבן  צאן  די  אין  און  ניצוצות,  אלע  ארויסצונעמען  געארבעט 
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הייליגע ניצוצות, ס'שטייט דאך אז אלע אידישע נשמות זענען געליגן אין דעם.

ענוה אין די שעף

פאר מ'גייט צום המשך דברי השל"ה איז כדאי צו דערמאנען וואס דער אור למאיר
פון הגה"ק דער ביקאווסקער רב זצ"ל ברענגט אן אינטערעסאנטער רמז, אז יעקב אבינו 
האט ממשיך געווען אידישע נשמות אין די אלע שעף, האט ער אויך אריינגעלייגט גוטע 
הנהגות אין די שעף, ער האט אריינגעלייגט אין זיי 'ענוה', ווייל ענוה איז דאך פון די יסודות 
זיך  זאלן  אידן  אז  געווען  פועל  ער  האט  דארט  עבודה  זיין  מיט  און  איד,  ערליכער  אן  פון 

קענען פירן מיט מדת הענוה. 

וויאזוי קומט א מענטש צו צו ענוה זאגט דער מדרש אז ווען א מענטש איז זיך מתבונן 
אז 'יתוש קדמך', א יתוש איז נאך באשאפן געווארן פאר דעם מענטש ביי מעשי בראשית, 
דורכדעם קומט מען צו צו ענוה. יעקב אבינו האט אריינגעלייגט כוחות אז די אלע נשמות 
ישראל וואס ער גייט דא ארויסברענגען, זאלן האבן אין זיך כוחות פון ענוה. די ווערטער 
מקל לבנה לח ולוז וערמון, איז בגימטריא יתו"ש, ער האט געארבעט אריינצוברענגען די 
בחינה  דער  אויף  געארבעט  האט  אבינו  יעקב  אז  פסוק  דער  פארציילט  ענוה.  פון  בחינה 
פון ענוה, און כך הוה, ותלדנה ה'צאן ע'קודים נ'קדים ו'טלואים וואס די ר"ת דערפון איז 
כוחות  געווען  איז  אלס  פנים,  כל  על  שעפלעך.  ענוה'דיגע  געבוירן  טאקע  ס'זענען  ענו"ה, 

ארויסצוברענגען ניצוצות קדושה נשמת ישראל.

פארוואס גייט די הייליגע שעף פאר עשו?

האט  אבינו  יעקב  אז  שטייט  וואך  קומענדיגע  אז  הק',  של"ה  דער  זיך  וואונדערט 
די  אוועקגעגעבן  האט  אבינו  יעקב  אז  דארט  ס'שטייט  און  עשו,  פאר  בהמות  געשיקט 
אוועקגעגעבן  און  לארץ  חוץ  אין  געמאכט  האט  ער  וואס  אלעס  געלט,  פון  הויפן  גאנצע 
פאר עשו און געזאגט אין נכסי חוץ לארץ כדאי לי. ס'קוקט עפעס אויס אז די אלע זאכן 
וואס יעקב אבינו האט דא אריינגעארבעט, האט ער סוף כל סוף אוועקגעגעבן פאר עשו, 

דאס איז דאך א פלא!

אז  זאגן  מען  קען  ביזנעס,  און  פעולה  גשמיות'דיגע  א  געווען  ס'וואלט  ווען  בשלמא 
זייענדיג ביים שווער האט ער אריינגעארבעט אין ביזנעס און געמאכט גרויסע רווחים פון 
אסאך בהמות, און נאכדעם האט ער איינגעזען 'וואס האב איך פון די אלע זאכן', האט ער 
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עס געגיבן פאר עשו. אבער ח"ו צו טראכטן אזוי, די אלע שעף זענען דאך געווען ניצוצות 

הקדושים נשמת ישראל, דאס גייט מען געבן פאר עשו? 

מיט  טבע  א  אין  געווען  מלבש  אבינו  יעקב  עס  האט  מ'שמועסט  ווי  וואס  הגם  און 

דער  נסים,  געווען  דאך  דאס  איז  בעצם  אבער  וערמון',  ולוז  לח  'לבנה  פון  שטעקענעס 

אויבערשטער האט דאס געמאכט 'למעלה מדרך הטבע', מאכט דען דער אויבערשטער 

נסים לשקרא, אז מ'זאל שיקן די בהמות פאר עשו? דאס איז א געוואלדיגע פלא וויאזוי 

שטימט דעם קומענדיגן וואך מיט דער וואך וואס מ'האט צום סוף געטון מיט די בהמות.

די דורן צו עשו - א שעיר לעזאזל

זאגט דער של"ה הק' אז פשט איז אזוי, די בהמות איז געווען א כפרות שלאגן, יעקב 

געהאט  האט  אבינו  יעקב  אז  מדרש  אין  ס'שטייט  שלאגן.  כפרות  געמאכט  האט  אבינו 

'שישים ריבוא עדרים', דאס מיינט אז יעדע נשמה פון די נשמות ישראל האבן געהאט א 

גשמיות'דיגע  די  געדארפט  נישט  האט  אבינו  יעקב  אז  אוודאי  דאך  איז  סטאדע',  'גאנצע 

וואס  ניצוצות  די  ארויסצוברענגען  וועג  די  געווען  זענען  בהמות  גשמיות'דיגע  די  בהמות, 

זענען דא געליגן באהאלטן. 

זאגט יעקב אבינו, איך וויל טאקע מאכן א שמירה פאר די אלע נשמות ישראל, וויאזוי 

מאכט א שמירה, שיקט מען א שעיר לעזאזל, האב איך גענומען די גשמיות'דיגער חלק 

פון די בהמות און געטון אזוי, די גשמיות'דיגע בהמות זאלן גיין צו עשו און דאס זאל זיין 

א כפרות שלאגן פאר די נשמות ישראל וואס ליגן אין דעם.

איז נישט פשט אז ער האט גענומען די נסים און אלעס אוועקגעווארפן, נאר די אלע 

און  דארט,  ליגן  וואס  ניצוצות  באהאלטענע  אלע  די  ארויסצוברענגען  געטון  האבן  נסים 

איינמאל מ'האט דאס שוין ארויסגעברענגט, קען מען נעמען די גשמיות'דיגע בהמה און 

עס שיקן פאר עשו, און דאס וועט זיין א כופר נפש פאר יעדע אידישע נשמה, דורכדעם 

וואס מ'שיקט דאס צו עשו און מ'לאזט אים זיך באנוצן מיט די גשמיות'דיגע בהמות וועט 
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ער אפלאזן די קדושת ישראל.

לבן ווערט מער און מער 'נאר'...

הייליגער  דער  וואס  צחות,  בדרך  אביסל  לויפט  וואס  טייטשט  זיסער  א  דא  ס'איז 
פנים יפות טייטשט, אז לבן איז געווען א גרויסער פאפער, און א פאפער איז געווענליך א 
קלוגער מענטש, אבער ווי לענגער יעקב איז געווען ביי לבן, איז לבן געווארן א גרעסערע 
'פלאטשיקער נאר', ער איז געווארן ווייניגער און ווייניגער קלוג, עד כדי כך, אז ווען יעקב 

איז אנטלאפן איז שוין לבן געווען ממש א קלאץ און 'דאם' ווי די נאכט...

קלוגער  א  זייער  געווען  איז  לבן  יפות',  'פנים  הייליגער  דער  זאגט  פשט,  איז  וואס 
ניצוצות  געהאט  האט  ער  ווייל  געקומען?  איז  קלוגשאפט  זיין  וואו  פון  ווייסט  מענטש, 
הקדושות ביי זיך, דאס האט משפיע געווען חכמה אויף אים, ווייל דער מקור החכמה ליגט 
אין קדושה. אבער ווי לענגער יעקב אבינו איז דארט געווען האט יעקב אבינו ארויסגענומען 
נאך און נאך קדושה און ניצוצות פון דארט, און ווי מער מ'נעמט ארויס פון לבן, ווערט ער 

ווייניגער און ווייניגער קלוג. 

וואס וואלט געווען ווען לבן וואלט געבליבן קלוג, וואלט ער זיכער געכאפט אז יעקב 
אבינו וועט אוועקלויפן, אבער וויבאלד לבן איז דאך געווארן אויס קלוג, האט ער טאקע 

נישט געכאפט. 

"ויגנוב יעקב את לב לבן"

לב  את  צוגע'גנב'עט  געהאט  שוין  האט  ער  יעקב,  ויגנוב  פסוק,  אין  פשט  איז  דאס 
ער  האט  פארוואס  הארמי,  לבן  פון  שכל  די  הארץ,  זיין  צוגע'גנב'ט  האט  ער  הארמי,  לבן 
דאס געטון, על בלי הגיד לו, אז זיין הארץ זאל אים נישט פארציילן כי בורח הוא, וואלט 
צוריק  יאר  צוואנציג  פאר  אנגעקומען  איז  ער  ווען  ווי  אזוי  לבן'  'קלוגער  א  געווען  נאך  ער 
וואלט יעקב אבינו נישט געקענט באווייזן, נאר ווייל ער איז שוין געווען אזא פלאטשיקער 
מאן, ווייל יעקב אבינו האט שוין לאנג צוגעכאפט זיין הארץ און שכל, דורכדעם האט דאס 

געקען פאסירן. 

וויאזוי האט ער דאס צוגענומען טאקע מיט די הייליגע עבודה וואס דאס איז געווען 
און  קדושות  אלע  און  כח  גאנצן  דעם  ארויסגענומען  האט  ער  לבן,  פון  כח  גאנצער  דער 



בדרך דרוש וחסידותבדרך דרוש וחסידותגעשמאקע ענינים
מזמזמו

ס'איז אנגעקומען צו אים, איז שוין לבן געבליבן ריק מכל אן קיין שום שכל און אן קיין 
פון  נצחיות  דעם  געווען  מעמיד  האט  אבינו  יעקב  און  קדושה,  שום  קיין  און  חכמה  שום 

קדושת כלל ישראל.

u
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