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אין די וואכנדיגע סדרה לערנען מיר איבער דעם חלום וואס יעקב אבינו האט געהאט אין די וואכנדיגע סדרה לערנען מיר איבער דעם חלום וואס יעקב אבינו האט געהאט 
הימל,  צום  ביז  ערד  די  פון  לייטער  א  געוויזן  אים  מען  האט  חלום  אין  הימל, אונטערוועגנס.  צום  ביז  ערד  די  פון  לייטער  א  געוויזן  אים  מען  האט  חלום  אין  אונטערוועגנס. 
און פון די זעלבע וועג וואס די מלאכים זענען ארויף צום הימל זענען זיי אויך אראפ און פון די זעלבע וועג וואס די מלאכים זענען ארויף צום הימל זענען זיי אויך אראפ 

פון הימל.פון הימל.
לכאורה איז שווער צו פארשטיין, פארוואס האט מען גענוצט דעם זעלבן לייטער צו לכאורה איז שווער צו פארשטיין, פארוואס האט מען גענוצט דעם זעלבן לייטער צו 
ארויפגיין און אראפגיין פון הימל, עס וואלט געדארפט זיין צוויי באזונדערע לייטערס. ארויפגיין און אראפגיין פון הימל, עס וואלט געדארפט זיין צוויי באזונדערע לייטערס. 

איין לייטער מיט וואס מען גייט ארויף און א צווייטער מיט וואס מען גייט אראפ.איין לייטער מיט וואס מען גייט ארויף און א צווייטער מיט וואס מען גייט אראפ.
מיר ווייסן דאך אז די תורה דערציילט אונז נישט קיין זאך סתם אזוי. יעדע זאך אין די מיר ווייסן דאך אז די תורה דערציילט אונז נישט קיין זאך סתם אזוי. יעדע זאך אין די 
תורה הק' איז א רמז פאר אונז, אז מיר זאלן זיך קענען עפעס אפלערנען פון דעם, וואס תורה הק' איז א רמז פאר אונז, אז מיר זאלן זיך קענען עפעס אפלערנען פון דעם, וואס 
לערנען מיר ארויס פון דעם אז עס איז געווען נאר איין לייטער פאר די עליות וירידות?לערנען מיר ארויס פון דעם אז עס איז געווען נאר איין לייטער פאר די עליות וירידות?
דערהער.  שטארקער  א  אויסלערנען  דא  אונז  קומט  תוה"ק  די  אז  זיין  קען  עס  דערהער. נאר,  שטארקער  א  אויסלערנען  דא  אונז  קומט  תוה"ק  די  אז  זיין  קען  עס  נאר, 
בשם דער צדיק הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע זאגט מען נאך, אז די וועלט מאכט צוויי בשם דער צדיק הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע זאגט מען נאך, אז די וועלט מאכט צוויי 
טעותים, איין גרייז איז אז ווען א צדיק האט א ירידה, מיינט מען אז דער צדיק איז שוין טעותים, איין גרייז איז אז ווען א צדיק האט א ירידה, מיינט מען אז דער צדיק איז שוין 
אויס צדיק, אבער עס איז נישט אמת. אויך ווען א צדיק האט א ירידה בלייבט ער נאך אויס צדיק, אבער עס איז נישט אמת. אויך ווען א צדיק האט א ירידה בלייבט ער נאך 
אלץ א צדיק. דער פסוק זאגט 'שבע יפול צדיק וקם', אז א צדיק האט אויך ירידות, אויך אלץ א צדיק. דער פסוק זאגט 'שבע יפול צדיק וקם', אז א צדיק האט אויך ירידות, אויך 
ווען דער צדיק האט א נפילה, רופט אים דער פסוק אן 'צדיק', ווייל אויך דעמאלט איז ווען דער צדיק האט א נפילה, רופט אים דער פסוק אן 'צדיק', ווייל אויך דעמאלט איז 

ער א צדיק.ער א צדיק.
די צווייטע טעות וואס די וועלט האט, איז אז מען מיינט אז א צדיק קען קיינמאל נישט די צווייטע טעות וואס די וועלט האט, איז אז מען מיינט אז א צדיק קען קיינמאל נישט 
האבן א מכשול. א צדיק קען אויך נכשל ווערן אין א חטא, ער איז נישט פארזיכערט, אז האבן א מכשול. א צדיק קען אויך נכשל ווערן אין א חטא, ער איז נישט פארזיכערט, אז 

ער וועט קיינמאל נישט נכשל ווערן אין א חטא. ער וועט קיינמאל נישט נכשל ווערן אין א חטא. 
עולים  אלוקים  מלאכי  'והנה  שטייט  עס  פסוק,  אין  דא  מיר  טרעפן  נקודות  צוויי  עולים די  אלוקים  מלאכי  'והנה  שטייט  עס  פסוק,  אין  דא  מיר  טרעפן  נקודות  צוויי  די 
זענען  וואס  הקדושים,  צדיקים  די  אויך  אז  דעם  פון  ארויס  מיר  לערנען  בו'.  זענען ויורדים  וואס  הקדושים,  צדיקים  די  אויך  אז  דעם  פון  ארויס  מיר  לערנען  בו'.  ויורדים 
צוגעגליכן צו מלאכי אלוקים, זענען עולה ויורד. אויך ביי זיי איז דא א ירידה, אפילו, אז צוגעגליכן צו מלאכי אלוקים, זענען עולה ויורד. אויך ביי זיי איז דא א ירידה, אפילו, אז 

על פי רוב, זענען זיי עולים.על פי רוב, זענען זיי עולים.
נאך א לימוד לערנען מיר ארויס פון דא. מיר זעען אז אויך ווען א איד האט א ירידה, נאך א לימוד לערנען מיר ארויס פון דא. מיר זעען אז אויך ווען א איד האט א ירידה, 
דרגה  די  צו  אנקומען  קען  ער  און  השי"ת  צו  נאנט  ווערן  און  אויפהייבן  זיך  ער  דרגה קען  די  צו  אנקומען  קען  ער  און  השי"ת  צו  נאנט  ווערן  און  אויפהייבן  זיך  ער  קען 
זענען  זיי  אז  געווארן  מקויים  איז  אלוקים  מלאכי  די  ביי  ווי  אזוי  ווייל  מלאך,  א  זענען פון  זיי  אז  געווארן  מקויים  איז  אלוקים  מלאכי  די  ביי  ווי  אזוי  ווייל  מלאך,  א  פון 

ארויפגעגאנגען און אראפגעגאנגען, קען זיין ביי א איד די זעלבע זאך.ארויפגעגאנגען און אראפגעגאנגען, קען זיין ביי א איד די זעלבע זאך.
דער געדאנק איז נוגע פאר יעדן איד, אין יעדער סארט מצב. עס זענען דא אזעלכע דער געדאנק איז נוגע פאר יעדן איד, אין יעדער סארט מצב. עס זענען דא אזעלכע 
וועלכע זענען זוכה, אז עס ווערט ביי זיי מקויים דער 'תורתו אומנתו', זיי זיצן א גאנצן וועלכע זענען זוכה, אז עס ווערט ביי זיי מקויים דער 'תורתו אומנתו', זיי זיצן א גאנצן 
ועל  המחיה  על  טרוד  זענען  וואס  אידן  דא  זענען  דאגעגן  תורה.  של  באהלה  ועל טאג  המחיה  על  טרוד  זענען  וואס  אידן  דא  זענען  דאגעגן  תורה.  של  באהלה  טאג 
הכלכלה, צו ברענגען שפייז אין שטוב אריין. דער ארבעטער קען טראכטן ביי זיך, אז ער הכלכלה, צו ברענגען שפייז אין שטוב אריין. דער ארבעטער קען טראכטן ביי זיך, אז ער 
איז פארנומען א גאנצן טאג מיט עולם הזה, ער געהער נישט צו דעם לייטער וואס די איז פארנומען א גאנצן טאג מיט עולם הזה, ער געהער נישט צו דעם לייטער וואס די 

מלאכי אלקים זענען עולה אויף איר.מלאכי אלקים זענען עולה אויף איר.
דער אמת איז אבער נישט אזוי. אויך אזא איד, אויב ער טוט וואס ער קען, ער נוצט דער אמת איז אבער נישט אזוי. אויך אזא איד, אויב ער טוט וואס ער קען, ער נוצט 
אויס די צייט ביז'ן סוף, ער טוט כל מה שביכלתו צו לערנען און צו דאווענען, איז ער אויס די צייט ביז'ן סוף, ער טוט כל מה שביכלתו צו לערנען און צו דאווענען, איז ער 

אויך צוגעגליכן צו א מלאך אלקים, ווייל אויך צוגעגליכן צו א מלאך אלקים, ווייל 
ער טוט וואס ער קען טון, פאר'ן בורא ער טוט וואס ער קען טון, פאר'ן בורא 

כל העולמים.כל העולמים.
סארט  צוויי  די  צו  משל  גוטער  סארט א  צוויי  די  צו  משל  גוטער  א 
צוויי  פון  אפלערנען  זיך  מען  קען  צוויי אידן  פון  אפלערנען  זיך  מען  קען  אידן 
אזעלכע  דא  איז  עס  פארדינער.  אזעלכע סארט  דא  איז  עס  פארדינער.  סארט 

א

"ברוך השם", "בעזרת השם", "בסייעתא דשמיא", "אם ירצה השם", דאס זענען "ברוך השם", "בעזרת השם", "בסייעתא דשמיא", "אם ירצה השם", דאס זענען 
זאצן וואס ליגן ביי אונז אויפן צונג און מיר זאגן עס אין יעדן געלעגנהייט. די זאצן וואס ליגן ביי אונז אויפן צונג און מיר זאגן עס אין יעדן געלעגנהייט. די 
שאלה איז נאר, וויפיל טראכטן מיר אמת'דיג אריין אין דאס וואס מיר זאגן, שאלה איז נאר, וויפיל טראכטן מיר אמת'דיג אריין אין דאס וואס מיר זאגן, 
גלייבן מיר טאקע אז אלעס פאסירט און וועט פאסירן נאר טאקע "אם ירצה גלייבן מיר טאקע אז אלעס פאסירט און וועט פאסירן נאר טאקע "אם ירצה 
השם", אויב דער אויבערשטער וועט אזוי וועלן? זיכער איז גוט און פאסיג זיך השם", אויב דער אויבערשטער וועט אזוי וועלן? זיכער איז גוט און פאסיג זיך 
צו באניצן מיט אויסדריקן וועלכע טוען אונז צוגעוואוינען צו וויסן אז מיר צו באניצן מיט אויסדריקן וועלכע טוען אונז צוגעוואוינען צו וויסן אז מיר 
זענען אויף דער וועלט גארנישט מער ווי שפיל מענטשעלעך, דער אמת'ער זענען אויף דער וועלט גארנישט מער ווי שפיל מענטשעלעך, דער אמת'ער 
ציל איז אבער, אז מיר זאלן גלייבן אין דעם און פילן אז אלעס ווערט געפירט ציל איז אבער, אז מיר זאלן גלייבן אין דעם און פילן אז אלעס ווערט געפירט 
דורכן מסבב כל הסיבות, און וויסן אים צו דאנקען אויף אלעס, אפילו אויף דורכן מסבב כל הסיבות, און וויסן אים צו דאנקען אויף אלעס, אפילו אויף 

די קלענסטע זאך.די קלענסטע זאך.
אין אונזער פרשה, זעען מיר ווי די הייליגע אבות און אמהות האבן מרגיש אין אונזער פרשה, זעען מיר ווי די הייליגע אבות און אמהות האבן מרגיש 

געווען דעם ענין פון השגחה.געווען דעם ענין פון השגחה.
געלייגט  האט  אבינו  יעקב  ווי  מיר  זעען  פרשה  אונזער  פון  אנהייב  געלייגט אין  האט  אבינו  יעקב  ווי  מיר  זעען  פרשה  אונזער  פון  אנהייב  אין 
קיין  נישט  מיר  האבן  אמת'ן  שמירה. [אין  א  פאר  קאפ,  זיין  ארום  קיין שטיינער  נישט  מיר  האבן  אמת'ן  שמירה. [אין  א  פאר  קאפ,  זיין  ארום  שטיינער 
שום השגה אין דאס וואס די אבות האבן געטון, און אלעס וואס שטייט איז שום השגה אין דאס וואס די אבות האבן געטון, און אלעס וואס שטייט איז 
ה  ה נאר כדי זיך אפצולערנען דערפון], אבער ביי זיין חלום שטייט אין פסוק "ְוִהּנֵ נאר כדי זיך אפצולערנען דערפון], אבער ביי זיין חלום שטייט אין פסוק "ְוִהּנֵ
יָך", און טאקע, ווען  ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ ה ָאֹנִכי ִעּמָ ב ָעָליו", און נאכדעם שטייט "ְוִהּנֵ יָך", און טאקע, ווען ד' ִנּצָ ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ ה ָאֹנִכי ִעּמָ ב ָעָליו", און נאכדעם שטייט "ְוִהּנֵ ד' ִנּצָ
אֶמר  אֶמר יעקב אבינו האט זיך אויפגעוועקט פון זיין שלאף, שטייט אין פסוק "ַוּיֹ יעקב אבינו האט זיך אויפגעוועקט פון זיין שלאף, שטייט אין פסוק "ַוּיֹ
ה", דאס הייסט אז פון הימל האט מען אים געוויזן אז די  קֹום ַהּזֶ ּמָ ה", דאס הייסט אז פון הימל האט מען אים געוויזן אז די ָאֵכן ֵיׁש ד' ּבַ קֹום ַהּזֶ ּמָ ָאֵכן ֵיׁש ד' ּבַ
ָמר  ָמר אמת'ע שמירה איז פון אויבן, אזוי ווי עס שטייט אין תהלים "ִאם ד' לֹא ִיׁשְ אמת'ע שמירה איז פון אויבן, אזוי ווי עס שטייט אין תהלים "ִאם ד' לֹא ִיׁשְ

ַקד ׁשֹוֵמר". ְוא ׁשָ ַקד ׁשֹוֵמר".ִעיר ׁשָ ְוא ׁשָ ִעיר ׁשָ
זיין  געווען  מחנך  אזוי  און  געפירט  אזוי  זיך  האט  אבינו  יעקב  אויך  זיין און  געווען  מחנך  אזוי  און  געפירט  אזוי  זיך  האט  אבינו  יעקב  אויך  און 
הויזגעזינד. אזוי ווי מען זעט שפעטער אז ער האט געזאגט "ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹקים הויזגעזינד. אזוי ווי מען זעט שפעטער אז ער האט געזאגט "ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹקים 
זעען  וואס  זאכן  אויף  אויך  ווייל  ׁש",  ִלְלּבֹ ּוֶבֶגד  ֶלֱאֹכל  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן  ִדי..  זעען ִעּמָ וואס  זאכן  אויף  אויך  ווייל  ׁש",  ִלְלּבֹ ּוֶבֶגד  ֶלֱאֹכל  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן  ִדי..  ִעּמָ
אויס פשוט, ווי ברויט און קליידונג, דארף מען מתפלל זיין, און אוודאי דארף אויס פשוט, ווי ברויט און קליידונג, דארף מען מתפלל זיין, און אוודאי דארף 
מען דאנקען אויף זיי. אזוי ווי מיר זעען ביי לאה אמנו, אז אלע נעמען וואס מען דאנקען אויף זיי. אזוי ווי מיר זעען ביי לאה אמנו, אז אלע נעמען וואס 
פון  געקומען  זענען  שבטים,  הייליגע  די  קינדער,  אירע  פאר  געגעבן  האט  פון זי  געקומען  זענען  שבטים,  הייליגע  די  קינדער,  אירע  פאר  געגעבן  האט  זי 
אמונה אינעם אויבערשטנ'ס השגחה, מיט תפילה און דאנק צום אויבערשטן: אמונה אינעם אויבערשטנ'ס השגחה, מיט תפילה און דאנק צום אויבערשטן: 
ַמע ד', און אזוי ווייטער. קיין שום זאך איז  י ׁשָ י ָרָאה ד', שמעון - ּכִ ַמע ד', און אזוי ווייטער. קיין שום זאך איז ראובן - ּכִ י ׁשָ י ָרָאה ד', שמעון - ּכִ ראובן - ּכִ
נישט זעלבסטפארשטענדליך, נאר מען דארף מתפלל זיין און דאנקען דעם נישט זעלבסטפארשטענדליך, נאר מען דארף מתפלל זיין און דאנקען דעם 

אויבערשטן אויף יעדער זאך.אויבערשטן אויף יעדער זאך.
מיר דארפן זיך מדבק זיין אין די וועגן פון אונזערע אבות, און די קומענדיגע מיר דארפן זיך מדבק זיין אין די וועגן פון אונזערע אבות, און די קומענדיגע 
מאל וואס מיר וועלן זאגן "בעזרת השם", "ברוך השם", וועלן מיר גלייבן אז מאל וואס מיר וועלן זאגן "בעזרת השם", "ברוך השם", וועלן מיר גלייבן אז 
אלעס איז אין אמת'ן זיינע, און אלעס וואס מיר האבן, האבן מיר באקומען אלעס איז אין אמת'ן זיינע, און אלעס וואס מיר האבן, האבן מיר באקומען 

פונעם גרויסן באשעפער, מיט זיין חסד.פונעם גרויסן באשעפער, מיט זיין חסד.
(עפ"י טיב התורה-ויצא)(עפ"י טיב התורה-ויצא)

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'
סוזק"ש ב'

סוז"ת א'
סוז"ת ב'

|  „י ˆייטן לויט „י ווינטער זיי‚ער  ||  „י ˆייטן לויט „י ווינטער זיי‚ער  |

3:593:59
5:165:16
5:535:53

8:088:08
8:538:53

9:159:15
9:459:45

ְך • - • - ְךָאֹנִכי ִעּמָ - • - • ָאֹנִכי ִעּמָ



וואס זייער געהאלט פאר א שעה איז עטליכע וואס זייער געהאלט פאר א שעה איז עטליכע 
אנדערע  דא  איז  דאגעגן  דאלער.  אנדערע הונדערט  דא  איז  דאגעגן  דאלער.  הונדערט 
וואס זייער אפצאל פאר א שעה ארבעט איז וואס זייער אפצאל פאר א שעה ארבעט איז 

א קארגע פאר דאלער.א קארגע פאר דאלער.
פאר  קארגע  א  פארדינט  וואס  דער  פאר קען  קארגע  א  פארדינט  וואס  דער  קען 
מיין  דען  לוינט  וואס  זאגן:  שעה  א  מיין דאלער  דען  לוינט  וואס  זאגן:  שעה  א  דאלער 
מאך  איך  וואס  צייט  זעלבע  די  אין  מאך ארבעט?  איך  וואס  צייט  זעלבע  די  אין  ארבעט? 
איך  געלט?  גרויס  יענער  מאכט  געלט,  איך קליין  געלט?  גרויס  יענער  מאכט  געלט,  קליין 

הער אויף צו ארבעטן!הער אויף צו ארבעטן!
אוודאי איז א דבר פשוט, אז ער רעדט נישט אוודאי איז א דבר פשוט, אז ער רעדט נישט 
צו די זאך. אויב וועט ער זיצן מיט פארלייגטע צו די זאך. אויב וועט ער זיצן מיט פארלייגטע 
פון  מער  אסאך  פארדינט  יענער  ווייל  פון הענט  מער  אסאך  פארדינט  יענער  ווייל  הענט 

אים וועט ער ענדע בלייבן אן גארנישט. אים וועט ער ענדע בלייבן אן גארנישט. 
מען קען זיך נישט צוגלייכן צו יענעם, יעדער מען קען זיך נישט צוגלייכן צו יענעם, יעדער 
האט זיינס, און אזוי ווי עס איז בגשמיות איז האט זיינס, און אזוי ווי עס איז בגשמיות איז 
דער  אויך  השם.  עבודת  ביי  אויך  זעלבע  דער די  אויך  השם.  עבודת  ביי  אויך  זעלבע  די 
איד וואס האט נישט זוכה געווען צו זיצן על איד וואס האט נישט זוכה געווען צו זיצן על 
ער  ווייל  אלוקים,  מלאך  א  זיין  קען  ער התורה,  ווייל  אלוקים,  מלאך  א  זיין  קען  התורה, 
טוט וואס ער קען טון, ער געבט זיין חלק פאר טוט וואס ער קען טון, ער געבט זיין חלק פאר 

עבודת השם.עבודת השם.
יעקב  זיך  האט  איד  סארט  אזא  אויף  יעקב און  זיך  האט  איד  סארט  אזא  אויף  און 
אם  כי  זה  'אין  זאגנדיג  אויסגעדריקט  אם אבינו  כי  זה  'אין  זאגנדיג  אויסגעדריקט  אבינו 
בית אלוקים וזה שער השמים', ווייל דאס איז בית אלוקים וזה שער השמים', ווייל דאס איז 
דער יסוד און אין דעם ווענדט זיך אלעס, און דער יסוד און אין דעם ווענדט זיך אלעס, און 

ווער עס איז זוכה וואקסט א מלאך אלוקים.ווער עס איז זוכה וואקסט א מלאך אלוקים.
ארויס  לערנט  מען  וואס  נפלא  יסוד  א  ארויס נאך  לערנט  מען  וואס  נפלא  יסוד  א  נאך 
פון דעם אז עס איז געווען איין לייטער, אז די פון דעם אז עס איז געווען איין לייטער, אז די 
פון די זעלבע כוחות וואס א מענטש האט א פון די זעלבע כוחות וואס א מענטש האט א 

נפילה, האט ער אויך די עליה. נפילה, האט ער אויך די עליה. 
די  איינגעווארצלט  איז  מענטשן  אסאך  די ביי  איינגעווארצלט  איז  מענטשן  אסאך  ביי 
און  מידות  שלעכטע  דא  איז  עס  אז  און מיינונג  מידות  שלעכטע  דא  איז  עס  אז  מיינונג 
עס איז דא גוטע מידות. אויב איז ער איז פון עס איז דא גוטע מידות. אויב איז ער איז פון 
נאטור אויס אן אכזר מוז ער אויסרייסן פון זיך נאטור אויס אן אכזר מוז ער אויסרייסן פון זיך 
די מידה פון אכזריות. אויב איז ער געשלאגן די מידה פון אכזריות. אויב איז ער געשלאגן 
די  אויסרייסן  ער  דארף  רעות  תאוות  די אין  אויסרייסן  ער  דארף  רעות  תאוות  אין 
אמת  דער  אבער  תאוה,  פון  מידה  אמת שלעכטע  דער  אבער  תאוה,  פון  מידה  שלעכטע 
מידה  א   ווי  זאך  אזא  נישטא  איז  עס  אז  מידה איז  א   ווי  זאך  אזא  נישטא  איז  עס  אז  איז 
לטוב  ווערן  גענוצט  קען  מידה  יעדער  לטוב רעה.  ווערן  גענוצט  קען  מידה  יעדער  רעה. 
זיין  דארף  איד,  א  פון  עבודה  די  לרע.  זיין אדער  דארף  איד,  א  פון  עבודה  די  לרע.  אדער 
אז ער זאל נעמען די נאטורן מיט וועלכע ער אז ער זאל נעמען די נאטורן מיט וועלכע ער 
איז געבוירן געווארן און עס נוצן אין ריכטיגע איז געבוירן געווארן און עס נוצן אין ריכטיגע 
אז  שוין,  זאגט  הק'  אר“י  דער  ווי  אז פלעצער,  שוין,  זאגט  הק'  אר“י  דער  ווי  פלעצער, 
די  מיט  געווארן  געבוירן  איז  מענטש  א  די אויב  מיט  געווארן  געבוירן  איז  מענטש  א  אויב 
מוהל,  א  ווערן  ער  זאל  אכזריות,  פון  מוהל, מידה  א  ווערן  ער  זאל  אכזריות,  פון  מידה 

אדער א שוחט.אדער א שוחט.
און די זעלבע איז אויך מיט א מענטש וואס און די זעלבע איז אויך מיט א מענטש וואס 
שורש  דער  אז  ווייסן  מיר  תאוה.  בעל  א  שורש איז  דער  אז  ווייסן  מיר  תאוה.  בעל  א  איז 
שורש  דער  ווי  זעלבע  די  איז  רעה  תאוה  שורש פון  דער  ווי  זעלבע  די  איז  רעה  תאוה  פון 
פון אהבה. דער איד וואס האט די נאטור פון פון אהבה. דער איד וואס האט די נאטור פון 
תאוה, זאל אריינלייגן די תאוה אין א תשוקה תאוה, זאל אריינלייגן די תאוה אין א תשוקה 
זי  אז  זעל  זיין  דערוועקן  זאל  ער  השי"ת,  זי צו  אז  זעל  זיין  דערוועקן  זאל  ער  השי"ת,  צו 

זאל גלוסטן צו השי"ת.זאל גלוסטן צו השי"ת.
און דעם לימוד האבן מיר פון דעם לייטער. און דעם לימוד האבן מיר פון דעם לייטער. 
עליה  די  פאר  לייטער  איין  געווען  איז  עליה עס  די  פאר  לייטער  איין  געווען  איז  עס 
איין  בעצם  איז  עס  ווייל  ירידה,  די  פאר  איין און  בעצם  איז  עס  ווייל  ירידה,  די  פאר  און 
צו  גוט  פון  איבערדרייען  עס  דארף  מען  צו כח,  גוט  פון  איבערדרייען  עס  דארף  מען  כח, 

שלעכט.שלעכט.
זיין  זוכה  זאל  מען  אז  געבן  השי"ת  זיין זאל  זוכה  זאל  מען  אז  געבן  השי"ת  זאל 
דערצו און ארויסנעמען די גוטע לימודים פון דערצו און ארויסנעמען די גוטע לימודים פון 
דעם לייטער און זוכה זיין ארויפצושטייגן אין דעם לייטער און זוכה זיין ארויפצושטייגן אין 

עבודת השי"ת מעלה ומעלה.עבודת השי"ת מעלה ומעלה.

>>> |  טיב הפרשה  |  המשך פון עמוד א'  |

ב

א זיסע דערמאנונג פון הימלא זיסע דערמאנונג פון הימל
לאנגע יארן בין איך געשטאנען אין שפיץ פון א גוטגייענדער און ערפאלגרייכער געשעפט. איך האב שיין פארדינט, לאנגע יארן בין איך געשטאנען אין שפיץ פון א גוטגייענדער און ערפאלגרייכער געשעפט. איך האב שיין פארדינט, 

און פון דעם האב איך געשפייזט מיין משפחה בהרחבה גדולה.און פון דעם האב איך געשפייזט מיין משפחה בהרחבה גדולה.

ווען זאכן האבן אנגעהויבן גיין שווער אין מיין געשעפט, האב איך זיך געטרייסט אז עס איז א צייטווייליגער איבערגאנג. ווען זאכן האבן אנגעהויבן גיין שווער אין מיין געשעפט, האב איך זיך געטרייסט אז עס איז א צייטווייליגער איבערגאנג. 
עס וועט נישט געדויערן לאנג און מיינע קליענטן וועלן זיך צוריקקערן און כ'וועל צוריק ווערן א לייטישער בעל פרנסה.עס וועט נישט געדויערן לאנג און מיינע קליענטן וועלן זיך צוריקקערן און כ'וועל צוריק ווערן א לייטישער בעל פרנסה.

אבער ליידער האט עס נישט פאסירט. די הפסדים זענען געווען צו גרויס און איך בין געווען געצווינגען צו צושפארן אבער ליידער האט עס נישט פאסירט. די הפסדים זענען געווען צו גרויס און איך בין געווען געצווינגען צו צושפארן 
מיין ביזנעס און ארויסגיין אין די גאסן און זיך טרעפן א צווייטער מקור פאר פרנסה.מיין ביזנעס און ארויסגיין אין די גאסן און זיך טרעפן א צווייטער מקור פאר פרנסה.

די הכנסה האט זיך אפגעשטעלט, אבער די הוצאות זענען ממשיך. איך האב א משפחה וועמען איך דארף מפרנס זיין די הכנסה האט זיך אפגעשטעלט, אבער די הוצאות זענען ממשיך. איך האב א משפחה וועמען איך דארף מפרנס זיין 
און איך האב נישט פון וואו זיי צו שפייזן.און איך האב נישט פון וואו זיי צו שפייזן.

שטארק  זייער  איך  האב  טעג  יענע  אין  הימל.  אין  באשעפער  צום  מתפלל  איז  מען  פאל?  אזא  אין  איד  א  טוט  שטארק וואס  זייער  איך  האב  טעג  יענע  אין  הימל.  אין  באשעפער  צום  מתפלל  איז  מען  פאל?  אזא  אין  איד  א  טוט  וואס 
מתפלל געווען אז איך זאל ארויסגיין פון דעם קלעם. יעדע שמונה עשרה איז געווען דורכגעווייקט מיט הייסע טרערן. מתפלל געווען אז איך זאל ארויסגיין פון דעם קלעם. יעדע שמונה עשרה איז געווען דורכגעווייקט מיט הייסע טרערן. 
כותל  ביים  געווען  מתפלל  איך  האב  תפילות  ווארעמע  אסאך  הקדושים.  מקומות  די  צו  ארומגעפארן  אויך  בין  כותל איך  ביים  געווען  מתפלל  איך  האב  תפילות  ווארעמע  אסאך  הקדושים.  מקומות  די  צו  ארומגעפארן  אויך  בין  איך 

המערבי, ביי קבר רחל, ביי די אבות הק', איך האב זיך געבעטן ביי זיי אלע אז זיי זאלן בעטן אויף מיר רחמים.המערבי, ביי קבר רחל, ביי די אבות הק', איך האב זיך געבעטן ביי זיי אלע אז זיי זאלן בעטן אויף מיר רחמים.

"ווען עס רעדט זיך וועגן מיר – וואלט איך געקענט משלים זיין, אבער איך האב דאך א שטוב, איך האב דאך קינדער, "ווען עס רעדט זיך וועגן מיר – וואלט איך געקענט משלים זיין, אבער איך האב דאך א שטוב, איך האב דאך קינדער, 
איך בעט פאר זייערטוועגן...".איך בעט פאר זייערטוועגן...".

איין טאג, האב איך זיך געכאפט ביים קאפ. איך האב אנגעהויבן צו פארשטיין וואס מען וויל פון מיר אין הימל. ביז היינט איין טאג, האב איך זיך געכאפט ביים קאפ. איך האב אנגעהויבן צו פארשטיין וואס מען וויל פון מיר אין הימל. ביז היינט 
האב איך געזען ביי מיר נאר דעם 'איך'. האב איך געזען ביי מיר נאר דעם 'איך'. 

איך בין מפרנס מיין משפחה! איך קויף זיי קליידער! איך בין מטפל אין זיי! מיין לעבן איז געווען איין שטיק 'איך' און איך בין מפרנס מיין משפחה! איך קויף זיי קליידער! איך בין מטפל אין זיי! מיין לעבן איז געווען איין שטיק 'איך' און 
נאכאמאל 'איך'.נאכאמאל 'איך'.

איך האב אפילו נישט געדענקט צו זאגן א דאנק פאר'ן באשעפער, איך בין געווען אזוי אריינגעטון אין מיר אליין און איך האב אפילו נישט געדענקט צו זאגן א דאנק פאר'ן באשעפער, איך בין געווען אזוי אריינגעטון אין מיר אליין און 
יעצט נעבעך איז דער 'איך' ארעם ווי די נאכט...יעצט נעבעך איז דער 'איך' ארעם ווי די נאכט...

די  צו  צוריקצוקוקן  אנגעהויבן  האב  איך  אליין!  מיר  פאר  געשעמט  זיך  האב  איך  גרויס!  זייער  געווען  איז  בושה  די די  צו  צוריקצוקוקן  אנגעהויבן  האב  איך  אליין!  מיר  פאר  געשעמט  זיך  האב  איך  גרויס!  זייער  געווען  איז  בושה  די 
קאפ,  איבער'ן  דאך  א  געהאט  האב  איך  אז  געגעבן,  מיר  האט  השי"ת  גוטס  וויפיל  אריינצוטראכטן  יארן,  קאפ, פריערדיגע  איבער'ן  דאך  א  געהאט  האב  איך  אז  געגעבן,  מיר  האט  השי"ת  גוטס  וויפיל  אריינצוטראכטן  יארן,  פריערדיגע 
איך  דארף  וויפיל  קאפ  ביים  געכאפט  זיך  האב  איך  קינדער.  געזונטע  און  לעכטיגע  אזעלכע  געגעבן  מיר  האט  ער  איך אז  דארף  וויפיל  קאפ  ביים  געכאפט  זיך  האב  איך  קינדער.  געזונטע  און  לעכטיגע  אזעלכע  געגעבן  מיר  האט  ער  אז 
דאנקען אז איך אליין בין א געזונטער מענטש, אז איך האב צוויי געזונטע פיס, צוויי לעבעדיגע הענט, אז איך אטעם דאנקען אז איך אליין בין א געזונטער מענטש, אז איך האב צוויי געזונטע פיס, צוויי לעבעדיגע הענט, אז איך אטעם 
געשפירט  זיך  האב  איך  אז  יא,  האב  איך  וואס  זאכן  גוטע  די  איבער  געטראכט  לאנג  אזוי  האב  איך  ארויס,  און  געשפירט אריין  זיך  האב  איך  אז  יא,  האב  איך  וואס  זאכן  גוטע  די  איבער  געטראכט  לאנג  אזוי  האב  איך  ארויס,  און  אריין 

בשמחה, ווי איך וואלט געווען דער גרעסטער עושר פון די וועלט. בשמחה, ווי איך וואלט געווען דער גרעסטער עושר פון די וועלט. 

עס איז געווארן קלאר ביי מיר אז אויב האט זיך עס אזוי געפירט פון הימל, אז איך זאל דערלייגן מיין גאנצע געלט, נאר עס איז געווארן קלאר ביי מיר אז אויב האט זיך עס אזוי געפירט פון הימל, אז איך זאל דערלייגן מיין גאנצע געלט, נאר 
כדי איך זאל אנקומען צו די פארשטענדעניש איז עס געווען ווערד.כדי איך זאל אנקומען צו די פארשטענדעניש איז עס געווען ווערד.

אינשורענס  די  פון  טעלעפאן־רוף  א  איך  באקום  צופרי  צופרידן.  און  פרייליך  שלאפן  געגאנגען  איך  בין  נאכט  אינשורענס יענע  די  פון  טעלעפאן־רוף  א  איך  באקום  צופרי  צופרידן.  און  פרייליך  שלאפן  געגאנגען  איך  בין  נאכט  יענע 
קאמפאני [חברת ביטוח] בנוגע א קלאגע [תביעה] וואס איך האב אריינגעגעבן פאר דריי יאר צוריק. דעמאלט האב איך קאמפאני [חברת ביטוח] בנוגע א קלאגע [תביעה] וואס איך האב אריינגעגעבן פאר דריי יאר צוריק. דעמאלט האב איך 

געפאדערט געלטער פאר אן עקסידענט [תאונת דרכים] וואו מיין טאכטער איז געשעדיגט געווארן.געפאדערט געלטער פאר אן עקסידענט [תאונת דרכים] וואו מיין טאכטער איז געשעדיגט געווארן.

ווען איך האב אריינגעגעבן די קלאגע האט מען מיר געווארנט אז נישט נאר וועט מען מיר נישט צאלן די שאדן, נאר ווען איך האב אריינגעגעבן די קלאגע האט מען מיר געווארנט אז נישט נאר וועט מען מיר נישט צאלן די שאדן, נאר 
איך וועל זיי נאך דארפן באצאלן די געריכטליכע קאסטן [הוצאות המשפט].איך וועל זיי נאך דארפן באצאלן די געריכטליכע קאסטן [הוצאות המשפט].

אבער יעצט האבן זיי געהאט א בשורה טובה פאר מיר. זיי האבן מיר געזאגט אז זיי האבן גרייט פאר מיר א טשעק מיט אבער יעצט האבן זיי געהאט א בשורה טובה פאר מיר. זיי האבן מיר געזאגט אז זיי האבן גרייט פאר מיר א טשעק מיט 
א גרויסע סומע געלט, צוליב די קלאגע וואס איך האב דעמאלט אריינגעגעבן וועגן דעם עקסידענט.א גרויסע סומע געלט, צוליב די קלאגע וואס איך האב דעמאלט אריינגעגעבן וועגן דעם עקסידענט.

די סומע איז געווען גענוג אז איך זאל קענען שפייזן מיין משפחה דערפון בריווח אין די קומענדיגע חדשים.די סומע איז געווען גענוג אז איך זאל קענען שפייזן מיין משפחה דערפון בריווח אין די קומענדיגע חדשים.

די שמחה ביי מיר אין שטוב איז געווען גרויס. איך קען נישט באשרייבן די אויסטערלישע התרגשות. איך און מיין בני די שמחה ביי מיר אין שטוב איז געווען גרויס. איך קען נישט באשרייבן די אויסטערלישע התרגשות. איך און מיין בני 
בית האבן געשפירט בחוש ווי אזוי השי"ת איז משגיח אויף אונז בכל רגע ורגע.בית האבן געשפירט בחוש ווי אזוי השי"ת איז משגיח אויף אונז בכל רגע ורגע.

איך דערצייל דא די מעשה ברבים ווייל איך וויל לויבן השי"ת ברבים אויף די השגחה עליונה וואס ער האט געמאכט איך דערצייל דא די מעשה ברבים ווייל איך וויל לויבן השי"ת ברבים אויף די השגחה עליונה וואס ער האט געמאכט 
פאר מיר, און אפשר וועט דער דערציילן זיין א כפרה פאר מיר, פאר די אלע יארן וואס איך האב נישט גענוג געדאנקט פאר מיר, און אפשר וועט דער דערציילן זיין א כפרה פאר מיר, פאר די אלע יארן וואס איך האב נישט גענוג געדאנקט 

השי"ת און אנערקענט די חסדים וואס ער האט געטון מיט מיר.השי"ת און אנערקענט די חסדים וואס ער האט געטון מיט מיר.

יהי רצון אז מען זאל אלעמאל זוכה זיין צו זען זיין השגחה מתוך שמחה והודיה.יהי רצון אז מען זאל אלעמאל זוכה זיין צו זען זיין השגחה מתוך שמחה והודיה.

[דערציילט דורך דער בעל המעשה צ.ח][דערציילט דורך דער בעל המעשה צ.ח]

די פאראינטרעסירטע צו מיט טיילן מזכה זיין את הרבים מיט מעשיות פון השגחה פרטית 
זאל שיקן צו ר' שמחה סמואלס  אין פקס: 15326517922   
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מוה"ר  בן  משה  רבינו  אלשיך,  הייליגער  מוה"ר דער  בן  משה  רבינו  אלשיך,  הייליגער  דער 
הגאון רבי חיים, באקאנט אין די פוסקים מיטן הגאון רבי חיים, באקאנט אין די פוסקים מיטן 
איינער  געווען  איז  אלשיך",  "מהר"ם  איינער נאמען  געווען  איז  אלשיך",  "מהר"ם  נאמען 
די  אין  רבנים  חשוב'ע  און  גרויסע  גאר  די  די פון  אין  רבנים  חשוב'ע  און  גרויסע  גאר  די  פון 
דור- דעם  אין  תובב"א,  צפת  שטאט  דור-הייליגע  דעם  אין  תובב"א,  צפת  שטאט  הייליגע 
ִעיר  ַאן  געווען  איז  צפת  הייליגע  די  ווען  ִעיר דעה,  ַאן  געווען  איז  צפת  הייליגע  די  ווען  דעה, 
הנהגה  די  אונטער  ְוסֹוְפִרים,  ֲחָכִמים  הנהגה ְמֵלָאה  די  אונטער  ְוסֹוְפִרים,  ֲחָכִמים  ְמֵלָאה 
זכר  מבי"ט,  דער  און  יוסף  בית  הייליגן  זכר פונעם  מבי"ט,  דער  און  יוסף  בית  הייליגן  פונעם 
עולם  גדולי  נאך  און  לברכה,  וקדושים  עולם צדיקים  גדולי  נאך  און  לברכה,  וקדושים  צדיקים 
ווי דער אר"י הקדוש און רבי חיים ויטאל, און די ווי דער אר"י הקדוש און רבי חיים ויטאל, און די 

אנדערע ּגּוֵרי ָהֲאִר"י, זי"ע.אנדערע ּגּוֵרי ָהֲאִר"י, זי"ע.
די  אין  אויפגאבעס  אנדערע  זיינע  די צווישן  אין  אויפגאבעס  אנדערע  זיינע  צווישן 
געוואוינט,  האט  ער  וואו  צפת  שטאט  געוואוינט, הייליגע  האט  ער  וואו  צפת  שטאט  הייליגע 
א  געווען  אויך  הקדוש  אלשיך  דער  א איז  געווען  אויך  הקדוש  אלשיך  דער  איז 
וואונדערליכער בעל דרשן, ווען פון זיין הייליגן וואונדערליכער בעל דרשן, ווען פון זיין הייליגן 
מויל האט זיך געגאסן פערל ווערטער, און ִמֵּדי מויל האט זיך געגאסן פערל ווערטער, און ִמֵּדי 
די  איבער  גע'דרש'נט  ער  האט  ְּבַׁשַּבּתֹו  די ַׁשָּבת  איבער  גע'דרש'נט  ער  האט  ְּבַׁשַּבּתֹו  ַׁשָּבת 
פרשה פון די וואך, צו די גרויס צופרידנהייט פון פרשה פון די וואך, צו די גרויס צופרידנהייט פון 

אלע פארזאמלטע.אלע פארזאמלטע.
משה  רבי  האט  דרשות  אלע  די  אט  משה פון  רבי  האט  דרשות  אלע  די  אט  פון 
באקאנטער  און  גרויסער  זיין  באקאנטער צוזאמגעשטעלט  און  גרויסער  זיין  צוזאמגעשטעלט 
ספר "תורת משה", וואס ווערט אנגערופן דורך ספר "תורת משה", וואס ווערט אנגערופן דורך 
אידישע קינדער מיטן נאמען "אלשיך הקדוש". אידישע קינדער מיטן נאמען "אלשיך הקדוש". 
זיינע  מיט  אז  זאגן,  פלעגט  הקדוש  אר"י  זיינע דער  מיט  אז  זאגן,  פלעגט  הקדוש  אר"י  דער 
דרשות האט ער צוגעטראפן צום אמת, אזוי ווי דרשות האט ער צוגעטראפן צום אמת, אזוי ווי 
שער-בלאט  אינעם  געווארן  געדרוקט  איז  שער-בלאט עס  אינעם  געווארן  געדרוקט  איז  עס 
פונעם ספר "ירים משה" (אין די שטָאט פיורדא, פונעם ספר "ירים משה" (אין די שטָאט פיורדא, 
האט  הקדוש]  אר"י  [דער  ער  תקכ"ד):  האט יָאר  הקדוש]  אר"י  [דער  ער  תקכ"ד):  יָאר 
געזאגט צו זיינע תלמידים, קומט לאמיר הערן געזאגט צו זיינע תלמידים, קומט לאמיר הערן 
חידושי-תורה פונעם הייליגן מויל פון רבי משה חידושי-תורה פונעם הייליגן מויל פון רבי משה 
מחדש  צו  געווען  זוכה  האט  ער  וואס  מחדש אלשיך,  צו  געווען  זוכה  האט  ער  וואס  אלשיך, 
מיט  תורה,  די  אין  חידושים  וואונדערליכע  מיט זיין  תורה,  די  אין  חידושים  וואונדערליכע  זיין 
מפליא  ליכטיגקייט,  וואונדערבארע  א  מפליא זייער  ליכטיגקייט,  וואונדערבארע  א  זייער 
אויבנדערמאנטן  פונעם  אהער  ביז  אויבנדערמאנטן לעשות.  פונעם  אהער  ביז  לעשות. 

שער-בלאט.שער-בלאט.
איז  ליינען,  יעצט  וועט  איר  וואס  מעשה  איז די  ליינען,  יעצט  וועט  איר  וואס  מעשה  די 
אפגעהיטן געווארן במסורה, דור אחר דור, פון אפגעהיטן געווארן במסורה, דור אחר דור, פון 
שבת  אינעם  הקדוש  אלשיך  פונעם  דרשה  שבת די  אינעם  הקדוש  אלשיך  פונעם  דרשה  די 
קודש פון היינטיגע וואך, שבת פרשת ויצא. די קודש פון היינטיגע וואך, שבת פרשת ויצא. די 

הייליגע  עטליכע  אין  געברענגט  ווערט  הייליגע מעשה  עטליכע  אין  געברענגט  ווערט  מעשה 
ספרים, און אויך דורך דעם בעל "מנחת אלעזר", ספרים, און אויך דורך דעם בעל "מנחת אלעזר", 
הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא זצוק"ל, הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא זצוק"ל, 

מונקאטשער רב.מונקאטשער רב.
געקומען  איז  ויצא,  פרשת  שבת  יענעם  געקומען אין  איז  ויצא,  פרשת  שבת  יענעם  אין 
און  חכמים  אנדערע  אלע  צווישן  דרשה,  די  און צו  חכמים  אנדערע  אלע  צווישן  דרשה,  די  צו 
האר"י  רבינו  מרן  אויך  שטאט,  די  פון  האר"י רבנים  רבינו  מרן  אויך  שטאט,  די  פון  רבנים 
זיינע  צו  געזאגט  האט  וועלכער  זי"ע,  זיינע הקדוש  צו  געזאגט  האט  וועלכער  זי"ע,  הקדוש 
תלמידים אז וויבאלד ער האט געזען די גאנצע תלמידים אז וויבאלד ער האט געזען די גאנצע 
ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה וואס זענען געקומען הערן די ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה וואס זענען געקומען הערן די 
צוגעאיילט  אויך  זיך  ער  האט  דעריבער  צוגעאיילט דרשה,  אויך  זיך  ער  האט  דעריבער  דרשה, 

צו זיין דארט.צו זיין דארט.
געשטאנען  איז  הקדוש  אלשיך  געשטאנען דער  איז  הקדוש  אלשיך  דער 
ליפן  הייליגע  זיינע  פון  און  בימה  די  ליפן אויף  הייליגע  זיינע  פון  און  בימה  די  אויף 
ווערטער,  זיסע  הערליכע  געפלאסן  ווערטער, זענען  זיסע  הערליכע  געפלאסן  זענען 
השבוע,  פרשת  די  פון  פסוקים  די  השבוע, ערקלערנדיג  פרשת  די  פון  פסוקים  די  ערקלערנדיג 
ְּכַיד ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו. און ווען ער איז אנגעקומען ְּכַיד ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו. און ווען ער איז אנגעקומען 
אבינו  יעקב  וואו  פסוק,  אויבנדערמאנטן  אבינו צום  יעקב  וואו  פסוק,  אויבנדערמאנטן  צום 
ע"ה טענה'ט צו אונזערע הייליגע מאמעס רחל ע"ה טענה'ט צו אונזערע הייליגע מאמעס רחל 
און לאה, אז לבן האט געטוישט זיין באלוינונג און לאה, אז לבן האט געטוישט זיין באלוינונג 
"ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים", און אויך צו לבן אליין טוט יעקב "ֲעֶׂשֶרת מִֹנים", און אויך צו לבן אליין טוט יעקב 
פרשה  די  פון  סוף  ביים  טענה,  די  פרשה איבער'חזר'ן  די  פון  סוף  ביים  טענה,  די  איבער'חזר'ן 
 ֲעַבְדִּתי  ְּבֵביֶת ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִּלי  מא): "ֶזה  ֲעַבְדִּתי (לא,   ְּבֵביֶת ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִּלי  מא): "ֶזה  (לא, 

וכו', ַוַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים".וכו', ַוַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים".
מִֹנים"?  "ֲעֶׂשֶרת  ווערטער  די  מיינען  ֹמִנים"? וואס  "ֲעֶׂשֶרת  ווערטער  די  מיינען  וואס 
מפרש  איז  ז)  (לא,  פלאץ  אויפן  הקדוש  מפרש רש"י  איז  ז)  (לא,  פלאץ  אויפן  הקדוש  רש"י 
פונעם  סכום  דער  פון  לשון  א  איז  "מונים"  פונעם אז  סכום  דער  פון  לשון  א  איז  "מונים"  אז 
הייסט  דאס  צענערס,  מיינט  דאס  און  הייסט חשבון,  דאס  צענערס,  מיינט  דאס  און  חשבון, 
לבן  אז  מיינט  דאס  צען,  פון  צאל  א  מאל  לבן צען  אז  מיינט  דאס  צען,  פון  צאל  א  מאל  צען 
האט געטוישט דעם תנאי הונדערט מאל, אזוי האט געטוישט דעם תנאי הונדערט מאל, אזוי 

ערקלערט רש"י.ערקלערט רש"י.
אלשיך  דער  האט  דרשה  זיין  אין  אלשיך ווייטער  דער  האט  דרשה  זיין  אין  ווייטער 
די  אין  גע'דרש'נט  וואונדערבאר  די הקדוש  אין  גע'דרש'נט  וואונדערבאר  הקדוש 
דערביי  און  הפסוקים,  לשונות  די  פון  דערביי דקדוקים  און  הפסוקים,  לשונות  די  פון  דקדוקים 
ָלָבן  ווי  שווינדל  יעדן  געווען  מפרש  ער  ָלָבן האט  ווי  שווינדל  יעדן  געווען  מפרש  ער  האט 
פון  באלוינונג  דעם  געטוישט  האט  פון ָהֲאַרִּמי  באלוינונג  דעם  געטוישט  האט  ָהֲאַרִּמי 
אלשיך  הייליגער  דער  האט  אזוי  און  אלשיך יעקב,  הייליגער  דער  האט  אזוי  און  יעקב, 
אלע  ְּפָרִטים,  ִלְפָרֵטי  קלאר,  אלע אויסגערעכנט  ְּפָרִטים,  ִלְפָרֵטי  קלאר,  אויסגערעכנט 
צו  געטון  האט  לבן  וואס  שווינדלען  צו הונדערט  געטון  האט  לבן  וואס  שווינדלען  הונדערט 

יעקב [זע גור אריה פונעם מהר"ל מפראג זלה"ה יעקב [זע גור אריה פונעם מהר"ל מפראג זלה"ה 
(לא, ז)]. (לא, ז)]. 

צוגעהערט  און  געזעצן  איז  קהל  צוגעהערט דער  און  געזעצן  איז  קהל  דער 
פונעם  ערקלערונגען  די  צו  שפאנונג  פונעם מיט  ערקלערונגען  די  צו  שפאנונג  מיט 
וויאזוי  זען  צו  האבנדיג  הנאה  הקדוש,  וויאזוי אלשיך  זען  צו  האבנדיג  הנאה  הקדוש,  אלשיך 
שיין  אזוי  ווערט  שווינדל  איינציגער  שיין יעדער  אזוי  ווערט  שווינדל  איינציגער  יעדער 
פסוקים  די  פון  דיוקים  די  אין  פסוקים אריינגעפלאכטן  די  פון  דיוקים  די  אין  אריינגעפלאכטן 
אין אונזער פרשה. אבער ווען זיי האבן געגעבן אין אונזער פרשה. אבער ווען זיי האבן געגעבן 
אריז"ל  פונעם  געזיכט  הייליגן  אויפן  בליק  אריז"ל א  פונעם  געזיכט  הייליגן  אויפן  בליק  א 
זיי  האבן  זיי,  מיט  געזעצן  אויך  איז  זיי וועלכער  האבן  זיי,  מיט  געזעצן  אויך  איז  וועלכער 
פארשטאנען  האבן  זיי  שמייכלט.  ער  ווי  פארשטאנען געזען  האבן  זיי  שמייכלט.  ער  ווי  געזען 
אז ער האט זייער הנאה פון די פירושים פונעם אז ער האט זייער הנאה פון די פירושים פונעם 
הייליגן אלשיך, אבער זיי האבן זיך געוואונדערט הייליגן אלשיך, אבער זיי האבן זיך געוואונדערט 

פארוואס ער שמייכלט.פארוואס ער שמייכלט.
געבעטן  תלמידים  די  האבן  דרשה  די  געבעטן נאך  תלמידים  די  האבן  דרשה  די  נאך 
דעם אר"י הקדוש ער זאל זיי געבן צו פארשטיין דעם אר"י הקדוש ער זאל זיי געבן צו פארשטיין 
פארוואס האט מען געזען א שמייכל אויף זיין פארוואס האט מען געזען א שמייכל אויף זיין 
דער  בעת  דרשה,  די  אינמיטן  געזיכט  דער הייליג  בעת  דרשה,  די  אינמיטן  געזיכט  הייליג 
הונדערט  די  געווען  מפרש  האט  הק'  הונדערט אלשיך  די  געווען  מפרש  האט  הק'  אלשיך 
מאל וואס לבן האט אויסגענארט יעקב אבינו. מאל וואס לבן האט אויסגענארט יעקב אבינו. 
אריז"ל  דער  זיי  האט  פראגע  זייער  אריז"ל הערנדיג  דער  זיי  האט  פראגע  זייער  הערנדיג 
של  פמליא  גאנצע  די  ווען  אז  געווען,  של מגלה  פמליא  גאנצע  די  ווען  אז  געווען,  מגלה 
המדרש  בית  צום  אראפגעקומען  זענען  המדרש מעלה  בית  צום  אראפגעקומען  זענען  מעלה 
צו מיטהאלטן די דרשה פונעם אלשיך הקדוש, צו מיטהאלטן די דרשה פונעם אלשיך הקדוש, 
און  אראפגעקומען  אליין  הארמי  לבן  אויך  און איז  אראפגעקומען  אליין  הארמי  לבן  אויך  איז 
יעדן  ביי  און  זייט,  אין  געשטאנען  דארט  יעדן איז  ביי  און  זייט,  אין  געשטאנען  דארט  איז 
'ַרָּמאּות' וואס דער אלשיך האט מפרש געווען 'ַרָּמאּות' וואס דער אלשיך האט מפרש געווען 
וויאזוי ער האט אויסגענארט יעקב אבינו עליו וויאזוי ער האט אויסגענארט יעקב אבינו עליו 
ווי  קאפ,  מיטן  צוגעשאקלט  לבן  האט  ווי השלום,  קאפ,  מיטן  צוגעשאקלט  לבן  האט  השלום, 
צו זאגן: "אמת, אמת!" אז דער אלשיך הקדוש צו זאגן: "אמת, אמת!" אז דער אלשיך הקדוש 
האט ְמַכֵּון געווען ַלֲאִמָּתה ֶׁשל ּתֹוָרה און פונקט האט ְמַכֵּון געווען ַלֲאִמָּתה ֶׁשל ּתֹוָרה און פונקט 

אזוי איז טאקע געווען. אזוי איז טאקע געווען. 
ְוֶחְרָּפה,  ּבּוָׁשה  מיט  פול  געווארן  איז  לבן  ְוֶחְרָּפה, און  ּבּוָׁשה  מיט  פול  געווארן  איז  לבן  און 
זעענדיג ווי זיין שאנד איז אנטפלעקט געווארן, זעענדיג ווי זיין שאנד איז אנטפלעקט געווארן, 
און יעדער האט אויסגעפונען ווי שרעקליך ער און יעדער האט אויסגעפונען ווי שרעקליך ער 
האט אויסגענארט יעקב אבינו, [זע אויך אינעם האט אויסגענארט יעקב אבינו, [זע אויך אינעם 
שרייבט  ער  וואו  אריה,  גור  שרייבט אויבנדערמאנטן  ער  וואו  אריה,  גור  אויבנדערמאנטן 
א  איז  דאס  אז  הרשע,  לבן  פון  רמאות  די  א אויף  איז  דאס  אז  הרשע,  לבן  פון  רמאות  די  אויף 

המע˘יות
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גרויס שאנד פאר לבן הרשע און א געפערליכע 
רשעות]. איבער דעם האט דער אריז"ל געלאכט 
של  פמליא  די  ווי  זעענדיג  געהאט,  הנאה  און 
אמת,  תורת  התגלות  מיטן  זיך  פרייען  מעלה 
געזאגט  זענען  וואס  חיים  אלקים  דברי  די  געזאגט מיט  זענען  וואס  חיים  אלקים  דברי  די  מיט 
עלינו  יגן  זכותו  אלשיך,  הייליגן  דורכן  עלינו געווארן  יגן  זכותו  אלשיך,  הייליגן  דורכן  געווארן 

ועל כל ישראל אמן.ועל כל ישראל אמן.
ווי  אונז  לערנט  מעשה  וואונדערליכע  די  ווי אט  אונז  לערנט  מעשה  וואונדערליכע  די  אט 
צדיקים  פריערדיגע  די  פון  תורה  די  צדיקים שטארק  פריערדיגע  די  פון  תורה  די  שטארק 
אז  ווייט  אזוי  אויף  אמת,  תורת  געווען  אז איז  ווייט  אזוי  אויף  אמת,  תורת  געווען  איז 
איז  וואס  ווארט  יעדער  און  מאמר  איז יעדער  וואס  ווארט  יעדער  און  מאמר  יעדער 
ארויסגעקומען פון זייער מויל בקדושה וטהרה, ארויסגעקומען פון זייער מויל בקדושה וטהרה, 
צום  ביז  ָהֱאֶמת  ֶאל  ְמֻכָּון  פונקט  געווען  צום איז  ביז  ָהֱאֶמת  ֶאל  ְמֻכָּון  פונקט  געווען  איז 
רוח  זיין  מיט  אריז"ל  הייליגער  דער  און  רוח פינטל.  זיין  מיט  אריז"ל  הייליגער  דער  און  פינטל. 

בחוש.  ממש  געזען  טאקע  דאס  האט  בחוש. הקודש  ממש  געזען  טאקע  דאס  האט  הקודש 
די  לערנען  ביים  געבן  אכטונג  מיר  דארפן  די אזוי  לערנען  ביים  געבן  אכטונג  מיר  דארפן  אזוי 
הייליגע תורה, צו פראבירן אנקומען ביי יעדער הייליגע תורה, צו פראבירן אנקומען ביי יעדער 
זאך ַלֲאִמָּתה ֶׁשל ּתֹוָרה, און זיך נישט לאזן נארן זאך ַלֲאִמָּתה ֶׁשל ּתֹוָרה, און זיך נישט לאזן נארן 
סברות,  פאלשע  מיט  ווערטער  פוסטע  סברות, פון  פאלשע  מיט  ווערטער  פוסטע  פון 
ִמְגָּדִלים ּפֹוְרִחים ָּבֲאִויר, נאר פארשטיין יעדן זאץ ִמְגָּדִלים ּפֹוְרִחים ָּבֲאִויר, נאר פארשטיין יעדן זאץ 
ִמַּדת  אינעם  פעסט  ָאנהַאלטנדיג  זיך  ִמַּדת גרונטליך,  אינעם  פעסט  ָאנהַאלטנדיג  זיך  גרונטליך, 

ָהֱאֶמת. ָהֱאֶמת. 
אויך לערנען מיר ארויס פון דא, ווי מען דארף אויך לערנען מיר ארויס פון דא, ווי מען דארף 
מדקדק זיין אין די לשונות פון די פסוקים, ווייל מדקדק זיין אין די לשונות פון די פסוקים, ווייל 
יעדע ווארט און אפילו יעדע אות און נקודה איז יעדע ווארט און אפילו יעדע אות און נקודה איז 
שטימט  אלעס  און  חשבון,  פונקטליכן  א  שטימט מיט  אלעס  און  חשבון,  פונקטליכן  א  מיט 
אויפן האר, און מיר דארפן עס נאר אנטפלעקן, אויפן האר, און מיר דארפן עס נאר אנטפלעקן, 
דורכדעם וואס מיר וועלן גוט מדייק זיין אין די דורכדעם וואס מיר וועלן גוט מדייק זיין אין די 

לשונות פון די פסוקים.לשונות פון די פסוקים.
[אין אן אנדער געלעגנהייט, אין א שבת, האט [אין אן אנדער געלעגנהייט, אין א שבת, האט 
וועגן  גע'דרש'נט  זצוק"ל  הקדוש  אלשיך  וועגן דער  גע'דרש'נט  זצוק"ל  הקדוש  אלשיך  דער 
דעם ענין פון ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, און דערביי האט ער דעם ענין פון ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, און דערביי האט ער 
קלאר געמאכט וויאזוי איז דער פליכט פון בטחון קלאר געמאכט וויאזוי איז דער פליכט פון בטחון 
מענטש  דער  דארף  ווייט  ווי  ביז  און  מענטש למעשה,  דער  דארף  ווייט  ווי  ביז  און  למעשה, 
אין  אויך  מעשים.  זיינע  דורך  השתדלות  טון  אין יא  אויך  מעשים.  זיינע  דורך  השתדלות  טון  יא 
געענדיגט  האט  ער  ווען  שבת-קודש,  געענדיגט יענעם  האט  ער  ווען  שבת-קודש,  יענעם 
א  געשען  איז  דרשה,  וואונדערליכן  דעם  א זאגן  געשען  איז  דרשה,  וואונדערליכן  דעם  זאגן 
מעשה פלא מיט איינעם פון די איינוואוינער פון מעשה פלא מיט איינעם פון די איינוואוינער פון 

די הייליגע שטאט צפת.די הייליגע שטאט צפת.
מיטן  לאזן,  אבער  מיר  וועלן  מיטן דאס  לאזן,  אבער  מיר  וועלן  דאס 
אנדערע  אן  פאר  הילף,  אנדערע אויבערשטנ'ס  אן  פאר  הילף,  אויבערשטנ'ס 

געלעגנהייט].געלעגנהייט].
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