
דער טעם פארוואס 'מעריב' איז נאר א 'רשות' 

)כח, יא(.  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ י ָבא  ּכִ ם  ׁשָ ֶלן  ַוּיָ קֹום  ּמָ ּבַ ע  ְפּגַ ַוּיִ

זאגט רש"י, אז 'ויפגע' איז אויך א לשון פון תפילה, און פון דא לערנט מען ארויס אז 

יעקב אבינו האט מתקן געווען צו די תפילה פון מעריב.

דאווענען  צו  געווען  מתקן  האט  אבינו  אברהם  אז  שטייט,  ב(  כו,  )ברכות  גמרא  אין 

מתקן  האט  אבינו  יעקב  און  מנחה,  תפילת  געווען  מתקן  האט  אבינו  יצחק  שחרית, 

'ויפגע במקום'.  געווען די תפילה פון מעריב, אזויווי עס שטייט דא אין פסוק 

א רשות ]מען מוז  )שם כז, ב(, אז די תפילה פון מעריב איז נאר  גמרא   נאך שטייט אין 

פון  תפילה  די  פונקט  פארוואס  פארשטיין,  דאך  מען  דארף   - דאווענען[.  נישט  דאס 

יעקב איז נאר א רשות, אנדערש פון די אנדערע תפילות?

גמילות  און  עבודה,  תורה,  וועלט:  דער  שטייט  זאכן  דריי  אויף  אז  איז,  תירוץ  דער 

חסדים )אבות א, ב(. און עס שטייט אין ספרים הק' אז די דריי אבות זענען קעגן די דריי זאכן: 

אברהם אבינו איז געווען אויסגעצייכנט אין גמילות חסדים און הכנסת אורחים; יצחק 

אבינו איז געווען א קרבן און האט זיך מוסר נפש געווען ביי דער עקידה, וואס דאס איז 

 קעגן די 'עבודה'; און יעקב אבינו איז געווען אויסגעצייכנט אין תורה - "יעקב איש תם 

וואס  תלמידי-חכמים  גרויסע  אז  א(  יא,  )שבת  גמרא  אין  געפונען  מיר  און  אהלים".  יושב 

זיצן און לערנען א גאנצן טאג ָאן אויפהער, זענען פטור פון צו דאווענען.  קומט אויס 

אויך  האט  נאכט  גאנצע  א  און  טאג  גאנצע  א  געלערנט  האט  וואס  אבינו  יעקב  אז 

נישט געדארפט דאווענען, אויב אזוי מוז דאך זיין אז דאס וואס ער האט דא געדאוונט 

מעריב  פון  תפילה  די  איז  דערפאר  רשות,  א  נאר  חיוב,  קיין  געווען  נישט  איז  מעריב 

נאר א רשות.

ג' פרשת וישלח תשנב( )סעודה 

'תפילה' איז א טויער, און 'תורה' איז דער שטוב

יז(. )כח,  ָמִים  ָ ַהׁשּ ַער  ׁשַ ְוֶזה  ית ֱאלִֹקים  ּבֵ י ִאם  ּכִ ֶזה  ֵאין  ה  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ּנֹוָרא  ַוּיֹאַמר ַמה  יָרא  ַוּיִ

הכנה  א  און  טויער  א  איז  'תפילה'  אז  ספרים  הייליגע  די  אין  און  חז"ל  אין  זעהן  מיר 

בן הקנה פלעגט  נחוניא  רבי  אז  ב(  כח,  )ברכות  דערציילט  גמרא  אזויווי דער  צום לערנען. 

כדי  אז  מיר  טרעפן  אויך  תורה.  צו  זיין  זוכה  זאל  ער  אז  לערנען  פאר'ן  דאווענען 

פאר'ן  לערנען  זאל  מען  אז  דערצו  עצה  דער  איז  אנגענומען  ווערן  זאלן  תפילות  די 

דאווענען, און אין דער זכות פון די תורה וועלן אויך די תפילות אנגענומען ווערן, אזוי 

ֵכן  ּבְ ְצלֹוְתהֹון  ָלעּוָתא,  ּבְ ְדִיְלאֹון  ְוָרִגיג  ְוָחִמיד  "ְצִבי  'אקדמות':  ביי  שבועות  זאגן  מיר  ווי 

אין  פלאגן  זיך  זאל  מען  אז  וויל  און  גלוסט  אייבישטער  ]דער  עּוָתא",  ּבָ ְוַהְנָיא  ל  ְמַקּבֵ

תורה, און אין דעם זכות נעמט ער ָאן אונזערע תפילות[. און דאס איז אלעס ווייל דער 

כח פון תורה איז זייער חשוב ביים אייבערשטן, און די תפילות זענען אזויווי א 'טויער' 

אריינצוגיין צו די תורה.

האט  מעריב,  פון  תפילה  דער  זיין  מתקן  צו  געווען  זוכה  דא  דאך  האט  אבינו  יעקב 

וואס ער האט פאר דעם  זוכה געווען דערצו צוליב דעם  ער פארשטאנען אז ער האט 

אין די ישיבה פון שם ועבר. 14 יאר   געלערנט 

איך  וואס  תורה  די   - אלקים"  בית  אם  כי  זה  "אין  אין פסוק:  דא  איז מרומז  און דאס 

האב געלערנט דאס איז דער 'בית אלקים', דער עיקר שטוב פון אייבערשטן, "וזה שער 

דער  איז  דאס  דאווענען,  צו  געווען  זוכה  יעצט  האב  איך  וואס  תפילה  די   - השמים" 

טויער און דער אריינגאנג צוצוקומען צו דער תורה וואס דאס איז דער עיקר. 

)סעודה ג' תשנה(

יעקב אבינו האט געבעטן אז אלע ברכות זאלן זיין א הכנה צו עבודת ה'

ר ָאנִֹכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש,  ה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ָמַרִני ּבַ ִדי ּוׁשְ ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ִעּמָ

)כח, כ-כא(. ִלי ֵלאלִֹקים  ְוָהָיה ה'  ָאִבי  ית  ּבֵ ֶאל  לֹום  ְבׁשָ י  ְבּתִ ְוׁשַ

אויף  דאווענען  געדארפט  אבינו  יעקב  האט  פארוואס  שווער,  זייער  איז  לכאורה 

טו(:  )פסוק  צוגעזאגט  בפירוש  שוין  דאך  איהם  האט  אייבישטער  דער  זאכן,  אלע  די 

וגו'"? אויך דארף  ֶאֱעָזְבָך  י לֹא  ּכִ ַהּזֹאת  ָהֲאָדָמה  ֶאל  בִֹתיָך  ַוֲהׁשִ ֵלְך  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ כֹל  ּבְ יָך  ַמְרּתִ "ּוׁשְ

מען פארשטיין וואס דער מדרש )בר"ר ע, ו( זאגט: "אמר לו הקדוש ברוך הוא: אתה אמרת 

אלא  נותנן  איני  לבניך  נותן  שאני  ונחמות  וברכות  טובות  כל  חייך  לאלקים',  לי  'והיה 

בלשון הזה וכו'"?

ברכות  גשמיות'דיגע  אלע  די  אז  געבעטן  דא  האט  אבינו  יעקב  אז  איז,  תירוץ  דער 

לאכול  לחם  עמדי...  אלוקים  יהיה  "אם   - צוגעזאגט  איהם  האט  אייבישטער  דער  וואס 

ובגד ללבוש..." - אלעס זאל זיין מיט איין ציל און מטרה: "והיה ה' לי לאלוקים" - אז ער 

ָאן קיין שום שטערונגען. זאל קענען דורך דעם דינען דעם באשעפער 

ער  וואס  ברכות  די  נאר  נישט  אז  צוגעזאגט,  אייבישטער  דער  איהם  האט  דאס  און 

נחמות  און  ברכות  אלע  אויך  נאר  ה',  עבודת  צו  ברענגען  איהם  וועלן  באקומען  האט 

זאל  עס  אז  ציהל  מיט'ן  זיין  וועט  קינדער  אידישע  פאר  געבט  אייבישטער  דער  וואס 

ברענגען צו עבודת השי"ת.

)סעודה א' תשסג(

יעקב אבינו איז אנטלאפן פון לבן כדי די קינדער 
זאלן זיך נישט אפלערנען פון איהם 

)לא, כב(.  ַיֲעקֹב  ָבַרח  י  ּכִ י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ ְלָלָבן  ד  ּגַ ַוּיֻ

שטייט אין בעל הטורים, אז מיר טרעפן צוויי מאל אין דער תורה דער לשון "כי ברח", 

)שמות יד, ה( וואס שטייט ביי יציאת מצרים. "כי ברח העם"   - איינס - דא, און נאך איינס 

סיבה  זעלבע  דער  צוליב  לבן  פון  אנטלאפן  איז  אבינו  יעקב  אז  רמז,  א  איז  דאס 

פון  אנטלאפן  יעקב  איז  פארוואס  מצרים.  פון  אנטלאפן  זענען  אידן  די  פארוואס 

אז  געוואלט  נישט  האט  ער  און  אויפגעוואקסן,  שוין  זענען  קינדער  זיינע  ווייל  לבן? 

ער  האט  דערפאר  ח"ו,  מעשים  שלעכטע  לבן'ס  פון  אפלערנען  זיך  זאלן  קינדער  די 

געמוזט אנטלויפן.

אריין  אין אמת'ן  ווייל  אין מצרים,  אידן  די  ביי  געווען  אויך  איז  זאך  זעלבע  און דער 

האבן די אידן שוין נישט געדארפט מורא האבן צו בלייבן אין מצרים, ווייל עס איז דאך 

זיי האבן  די מצריים האבן באקומען אלע מכות, און  וואס  נאך  געווען דעמאלטס  שוין 

אנטלאפן  זענען  זיי  דען?  וואס  נאר  מצריים.  די  פון  האבן  מורא  געדארפט  נישט  שוין 

עס  אפילו  מצריים;  די  פון  ח"ו  אפלערנען  נישט  זיך  זאל  מען  אז  כדי  נאר  מצרים  פון 

איז שוין געווען א גאולת הגוף, אבער עס נאך נישט געווען א גאולת הנפש בשלימות 

ווילאנג די אידן זענען נאך געווען אין מצרים. קומט אויס אז יעקב אבינו איז אנטלאפן 

פון לבן וועגן די זעלבע סיבה פארוואס די אידן זענען אנטלאפן פון מצרים.

)סעודה ב' תשעג(

 בס"ד, שנה א', גליון נג
 פרשת ויצא - תשפ"ג לפ"ק

 יוצא לאור על ידי מערכת "מסילות באור החסידות" 
שע"י מכון אור הצפון דחסידי בעלזא

א ווארט אויף די פרשהא ווארט אויף די פרשה

אידיש

לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
לעי"נ הגה"ח ר' שמחה בונים ב"ר אליעזר ז"ל
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סיפורי קודשסיפורי קודש
אויף הרה"ק ר' אהרן פון טשערנאביל זי"ע - ח' כסליואויף הרה"ק ר' אהרן פון טשערנאביל זי"ע - ח' כסליו

הרה"ח ר' אברהם יהושע פראנק שליט"א
ברוקלין 

לרגל שמחת נישואי בנו החתן מנחם מאניס ני"ו
ומחותנו הרה"ח ר' מרדכי אפרים אונגאר שליט"א

מאנסי
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

הרה"ח ר' אברהם אליעזר לעווין שליט"א
ברוקלין

לרגל שמחת נישואי בתו
במז"ט ובשעטו"מ

מע"כ ידידינו העסקן הדגול הרה"ח ר' יצחק שמואל מאייער שליט"א 
לעיקוואד

לרגל שמחת הנחת תפילין ושמחת הבר מצווה לבנו הבה"ח מאיר שלמה ני"ו
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

הרה"ח ר' מאיר אויש שליט"א
אנטווערפען

לרגל שמחת נישואי בנו החתן חיים ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ר' ישראל גאליצקי שליט"א

לאנדאן
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

הרה"ח ר' פנחס אייזנבאך שליט"א
ברוקלין

לרגל שמחת נישואי בנו החתן זכריה אהרן ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ר' אברהם כהנא שליט"א

ברוקלין
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

הרה"ח ר' שלמה מושקוביץ שליט"א
מאנטריאל

לרגל שמחת נישואי בנו החתן משה ני"ו
ומחותנו הרה"ח ר' מרדכי עדעל שליט"א

מאנטריאל
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

דער וועטער האט זיך געטוישט צוליב דער צדיק
דער הייליגע פריערדיגע רב זי"ע האט אמאל דערציילט א וואונדערליכע מעשה אויף זיין גרויסע זיידע, הרה"ק רבי 

אהרן פון טשערנאביל זי"ע:
דער שטאט טשערנאביל איז ארומגענומען מיט א טייך, און כדי אנצוקומען צום שטאט דארף מען אריבערגיין דער 
טייך. במשך די ווינטער ווערט דער טייך פארפרוירן, און מען קען אריבער גיין אויף דער טייך. אבער אין די תקופה פון 
סוף ווינטער, ווען דער שניי הייבט ָאן צו שמעלצן, איז נישט מעגליך אריבער צו גיין דעם טייך, ווייל מיט א שיף קען 
מען נאכנישט פארן צוליב די שטיקער אייז וואס איז נאך דא, און מיט א שליט'ן קען מען שוין נישט פארן, ווייל דער 
שניי לאזט זיך שוין אויף. אין די תקופה איז אויסגעקומען אז די חסידים האבן נישט געקענט קומען צו פארן קיין 
וואס איז  ַאן ארימקייט אין דער רבי'ס שטוב. דאס געלט  זייער רבי, און דורך דעם האט געהערשט  טשערנאביל צו 

געווען איז אויסגעגאנגען, און עס איז נישט אריינגעקומען נאך געלט.
די שטוב-מענטשן האבן נישט געהאט קיין אנדערע ברירה, און זענען אריינגעגאנגען צום צדיק און דערציילט דער 
שמאלע מצב. האט זיך דער רבי אנגערופן: "וואס ווילט איר, אז אין די עלטערע יארן זאל איך ווערן א בעל-חוב?! מען 
דארף שפארן מיט די הוצאות!" און ער האט אנגעהויבן צו טראכטן ווי מען קען שפארן: "פון די צדקה צוועקן? חס 
ושלום! פון די געלט אויף צו חתונה מאכן די קינדער? - אויך נישט, עס וועט זיי דאך שטערן פון עבודת השם. נו, אויב 
אזוי וועל איך שפארן פון מיינע אייגענע געברויכן", און ער האט געהייסן פאר דער משמש, וואס ביז יעצט פלעגט ער 
איהם צוגרייטן א קאווע מיט א שטיקל צוקער, אז פון יעצט און ווייטער זאל ער איהם ברענגען מיט דער קאווע נאר א 

האלבע שטיקל צוקער.
א טאג שפעטער האט זיך אראפגעלאזט א פראסט און דער טייך איז צוריק פארפרוירן געווארן, און די חסידים זענען 
ווייטער געקומען צו פארן קיין טשערנאביל מיט קוויטלעך און 'פדיונות'. אלע האבן קלאר געזען ווי דער וועטער האט 

זיך געטוישט כדי דער צדיק זאל נישט דארפן לעבן אין א דחקות ח"ו.
)סעודה ג' פרשת תולדות תשסא(

*
וויאזוי צו וואונטשן פאר א חולה

אמאל איז קראנק געווארן איינע פון זיינע אייניקלעך, און ער האט זיך געפונען אין א שווערע צושטאנד. די מאמע פון 
דאס קינד האט איהם עטליכע מאל מזכיר געווען פאר'ן צדיק, אבער דער רבי האט נאר געוואונטשן 'א רפואה שלימה', 

און עס האט אויסגעזען אז ער ווייסט נישט דער שווערע מצב פון דער קראנקע.
איז דער באקאנטע משמש 'חלאוונא' אריינגעגאנגען צוזאמען מיט די מאמע פון דאס קינד צום רבי'ן, און ווען דער 
רבי האט געוואונטשן 'א רפואה שלימה', האט זיך חלאוונא אנגערופן: "רבי, נישט אזוי האט זיך אייער טאטע ]הרה"ק 
ר' מרדכי זי"ע[ געפירט, ווען מען פלעגט מזכיר זיין פאר איהם אזא סארט הזכרה, פלעגט ער גיין באזוכן דער חולה". 

גלייך האט דער רבי געבעטן אז מען זאל איהם ברענגען דער טיליפ און ער איז געגאנגען באזוכן זיין אייניקל.
נאכאמאל  זיך  חלאוונא  האט  שלימה'.  רפואה  'א  געוואונטשן  ווייטער  איהם  ער  האט  קינד,  צום  אנקומענדיג 
אנגערופן: "רבי, נישט אזוי האט זיך אייער טאטע געפירט, ער פלעגט זאגן, מלאך רפאל איך הייס אז דו זאלסט שיקן 
א רפואה שלימה פאר דער חולה". האט דער צדיק זיך אנגערופן: "אויב אזוי וועל איך אויך טוהן אזויווי מיין טאטע", 
און ער האט געזאגט: "מלאך רפאל איך בעט דיר דו זאלסט ברענגען א רפואה שלימה פאר דאס קינד". עס איז נישט 

אריבער קיין סאך צייט און דאס קינד איז אינגאנצן געזונט געווארן.
)ח' כסלו תשסא(

*
לעבן כדי צו מקיים זיין מצוות

נאך דער פטירה פון הרה"ק רבי אהרן פון טשערנאביל זי"ע, האט מען דאס נישט גלייך דערציילט פאר זיינע גרויסע 
ברודער'ס. איינמאל איז געפארן א חסיד פון טשערנאביל קיין סקווירא, און איז אריינגעגאנגען צו הרה"ק ר' יצחק פון 
סקווירא זי"ע )איינע פון די אכט זוהן פון הרה"ק ר' מרדכי פון טשערנאביל זי"ע(, און דער צדיק פון סקווירא האט איהם גלייך געפרעגט וואס 
מאכט זיין ברודער, רבי אהרן פון טשערנאביל. דער חסיד האט זיך פראבירט ארויסצודרייען, נישט וועלנדיג דערציילן 

דעם אמת.
שוין  איז  ברודער  הייליגע  מען  אז  לאנג  פון  שוין  ווייס  "איך  געזאגט:  רבי  סקווירא'ר  הייליגער  דער  איהם  האט 
דער  פון  טאג  דער  געזאגט  איהם  האט  יענער  ווען  און  געווארן".  נפטר  ער  איז  ווען  וויסן  אבער  וויל  איך  דא,  נישט 
פטירה, האט דער צדיק דערציילט אזוי: "במשך דער גאנצע צייט וואס ער איז נישט געווען געזונט, האב איך זיך כסדר 
אינטרעסירט אין זיין מצב, איינמאל האט מען מיר דערציילט אז ער איז שוין אזוי שוואך אז ער קען שוין נישט לייגן 
תפילין, דעמאלטס האב איך פארשטאנען אז ער גייט שוין אוועקגיין פון דער וועלט, ווייל דער צדיק וויל נאר לעבן כדי 

צו מקיים זיין מצוות, און אויב ער האט נישט קיין כוח צו מקיים זיין די מצוות, פארוואס זאל ער לעבן?!".
)ח' כסלו תשלח( 

פארוואס האט יעקב אבינו מחליט 
געווען יא צו דאווענען  

אבינו  יעקב  ווען  אנהויב  אין  אז  ברענגט,  רש"י 
זיך  ער  האט  המוריה  הר  דער  געגאנגען  אריבער  איז 
ער  ווען  נאר  און  דאווענען,  צו  אפגעשטעלט  נישט 
בין  "איך  געטראכט:  ער  חרן האט  קיין  אנגעקומען  איז 
האבן  עלטערן  מיינע  ווי  פלאץ  דער  געגאנגען  אריבער 
געדאוונט?!" האט  נישט  און איך האב דארטן  געדאוונט, 
איז  המוריה  הר  דער  און  גיין,  צו  צוריק  באשלאסן  ער 

איהם אנטקעגן געקומען". 

- דארף מען דאך פארשטיין, פארוואס האט ער קודם 
נישט געדאוונט, און נאכדעם האט ער זיך בארעכנט יא 

צו דאווענען?

מען קען דאס פארענטפערן אויף עטליכע אופנים:

ער  האט  געגאנגען  ארויס  איז  יעקב  ווען  פאר  א. 
באקומען א ברכה פון יצחק אבינו, האט ער געטראכט 
דאווענען.  נישט  שוין  ער  דארף  אזוי  אויב  אז  זיך,  ביי 
דאס  אז  געטראכט  איבער  זיך  ער  דערנאך האט  אבער 
דארף  מען  אפילו  זיך,  פאר  עבודה  ַאן  איז  דאווענען 
אייבערשטן  צום  דאווענען  דאס  איז  האבן  גארנישט 
דערפאר  קרבנות,  זיין  מקריב  אזויווי  עבודה  גרויסע  א 
דער  און  דאווענען,  צו  יא  געווען  מחליט  ער  האט 
המוריה,  הר  דער  געברענגט  איהם  האט  אייבישטער 
כדי צו ווייזן אז ער איז גערעכט מיט זיין גוטע מחשבה.

גייט  מען  ווען  אז  א(  ה,  )ברכות  זאגט  משנה  די  ב. 
ריינע  און  ריינע הארץ  א  מיט  זיין  דאווענען דארף דאס 
מחשבות, מיט אן ערנסטקייט און א הכנעה. קומט דאך 
די  און  ח"ו,  צרה  עת  ַאן  אין  איז  איד  א  ווען  אז  אויס 
קאפ איז איהם פארדרייט, קען ער נישט דאווענען. איז 
דאווענען  פאר'ן  אז  איז  דער עצה  טוהן?  ער  זאל  וואס 
אברהם  אבות,  הייליגע  די  מיט  זיין  מקשר  זיך  ער  זאל 
יצחק און יעקב, און אין די זכות פון די תפילות וואס זיי 
אנגענומען  תפילות  זיינע  אויך  וועלן  געדאוונט,  האבן 

ווערן פאר השי"ת.

האט  עשו,  פון  אנטלאפן  דא  דאך  איז  אבינו  יעקב 
נישט  איך  קען  מצב  אזא  אין  זיך:  ביי  געטראכט  ער 
זיין.  צו  דארף  עס  אזויווי  הדעת  ישוב  מיט  דאווענען 
ער  האט  חרן,  קיין  אנגעקומען  איז  ער  ווען  שפעטער 
אין  בין  איך  ווייל  הייסט?!  וואס  איבערגעטראכט:  זיך 
זיך  קען  איך  דאווענען?  נישט  איך  וועל  צרה  עת  אן 
וואס  איז  דאס  און  עלטערן!  מיינע  מיט  זיין  מקשר 
פלאץ  דער  געגאנגען  אריבער  בין  "איך  שרייבט:  רש"י 
ווי מיינע עלטערן האבן געדאוונט", און אויב אזוי קען 
איהם  האט  השי"ת  און  זיי.  מיט  זיין  מקשר  זיך  איך 
געברענגט דער הר המוריה, כדי צו ווייזן אז באמת קען 
ער דאווענען מיט ריינע מחשבות כאטש ער איז אין א 

שווערע צייט.

)פירות טיש תשסד; סעודה ג' תשסט(  

 א געדאנק א געדאנק
אויף אויף   פרשת השבועפרשת השבוע

 תודתינו והוקרתינו נתונה לידידינו שתרמו מהונם להצלחת הוצאת גליון זה

מע"כ ידידינו הרה"ח ר' ישי ב"ר מנדל פארגעס שליט"א 
ברוקלין

לרגל שמחת הנחת תפילין ושמחת הבר מצווה לבנו הבה"ח יחיאל מיכל ני"ו
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת


