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בראשית  - קוואל  פרשה àדער 

úéùàøá

הייליגע די זיך  מיט מיטנעמען און צובינדן - עמיה  על  דתשרי
טעג

íé÷éãöíòðåô øòèøòåå éã éã ïéà æîø à èâàæòâ ïáàä¨©

ïòååòâ øáçî èàä ì"æéøà øòã ñàåå øîæøîæà") ¨¨

(÷"áù ìéì ,"ïéçáùá"äéîò ìò éøùúã äéî÷ àåòø àäé"

ïééæ ìàæ ñò ïèòá øéî ,æéà øòèøòåå éã ïåô ùèééè øò'èåùt øòã)¨

òùéãéà óéåà äðéëù ïééæ ïòåø ïëàî åö ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïìéåå øòã©

(øòãðé÷ïòèùøòáéåà íòã ïèòá øéî ,"äéî÷ àåòø àäé" .
,éøùú ùãåç ïåô úåòtùä éã æà ,äéîò ìò "éøùúã"©

øàé õðàâ à óéåà ïãéà ééá ïáééìáøòáéà ïìàæא. ¨©©¨

איד א. א "מעשה": פאלגענדע די ברכות, שבע  מסיבת א ביי צדיק, א און חכם א איד  א פון געהערט האבן ַַַַַָָמיר 

זיך  ער פלעגט  וועג, אויפ 'ן ïסח . טוב יום  אויפ 'ן לובלין , אין  רבי 'ן  זיין צו פארן פלעגט  לעלוב, שטאט דער ָָפון

שיידוועג א ביי  דרכים")אïשטעלן האט("ïרשת ריכטונג, יעדע ריכטונגען. פיר אין  פארן געקענט מ 'האט  וואו פון , ַָָָָ

מען  האט  ציל ïונקט , זיין צו אנצוקומען אזוי ווי וויסן זאל  יעדער כדי און שטאט, אנדערע אן צו ַַַָָָָגעפירט

געווען  איז  טאוולען, פיר די פון איינעם  יעדן אויף  טאוולען. האלצערנע  מיט  באלקן גרויסן א ַַַָָָאוועקגעשטעלט

געוויזן  האט טאוול , איין וועג. ריכטיגן מיט'ן אנקומען, וויל  ער וואוהין שטאט דער פון נאמען דער ָָָָָאויפגעשריבן

פארן  דארפן ווארשע , אין אנקומען וויל  עס  ווער אז  סימן א - "ווארשע " אותיות גרויסע מיט מזרח , צו פארן צו ַַַַַָָָווי

צפון-זייט . צו  געוויזן האט  וואס "לובלין", ווארט  דאס  אויפגעשריבן געהאט האט טאוול, צווייטער א זייט. מזרח ַַָָָָָָצו 

פאר זאווערוכעס. און ווינטן געפעלט נישט  אויך האבן  עס און געשנייט , און גערעגט  שטארק  האט ווינטער , ַַַָָאיין

געווען  זענען עס  וואו שיידוועג צום אנגעקומען ער  איז טוב, יום  אויף רבי'ן זיין צו  פארן פלעגט איד דער  ווען ïָָסח,

פון  נעמען די מיט ברעט א נישט  זעהט  ער אויגן": די פאר "פינצטער געווארן איהם איז  עס  אבער טאוולען, ַַָָָדי

לאנגע נאך און טאוולען, די מיט האלץ  דעם געזוכט  האט  ער לובלין... קיין וועג דעם נישט  קען ער און שטעט , ַָָָָדי

אייז . און שניי פון בערג אונטער באגראבן ברעט , גאנצן דעם געפונען טאקע  ער  האט ַַַָָזוכענישן,

געוואוסט נישט האט  ער  ארט ,אבער אלטן אויפ 'ן טאוולען די מיט  ברעט  דעם  צוריקשטעלן געוואלט האט  ַָָָָָָער

האט ער און אויגן, זיינע  געעפענט האט אויבערשטער דער ביז  ïלאטעס , די אוועקצושטעלן זייט  וועלכע  ַַָָאויף

וו וועג דער  נישט זיכער  איז  געקומען , איז ער וועלכן מיט  וועג דעם זאך : איין כאטש  דארףפארשטאנען ער עלכן ַַַַָ

לעלוב, שטאט דער  אויף  ווייזט וואס טאוול  דער ווען ברעט , דעם אוועקשטעלן אלזא, ער , דארף  ווייטער... ַַַָָָָנעמען

פריערדיגער דער  אין געוואנדן זיין ïלאטעס אלע דאך וועלן דעמאלטס ריכטונג... פארקערטע  די צו געוואנדן זיין ַַַָָָָָזאל 

געזונטערהייט ... לובלין אין  אנקומען און וועג, זיין פארזעצן קענען  וועט ער און ָָריכטונג,

מחוïתו, היוצא "כחתן וועג, נייעם  א אויף ארויס גייסטו  יעצט חתן: צום געוואנדן זיך רעדנער דער  האט  ַַָָָדא

ווייל ציטער, א ארומנעמען  דיך קען ים", "גרויסן אויפ 'ן ש ïאצירן אן פאקנגסט דו און אורח", לרוץ  כגיבור  ַַַַָלשוש

פון  באת', 'מאין געדענקען, דארפסטו  גיין... צו - לינקס  אדער רעכטס , - וועגן וועלכן אויף  נישט  דאך ווייסט ַָָדו

דארט האסט דו  ערציאונג אן פאר וואס  און אויפגעוואקסן, ביזט דו שטוב פארא וואס אין שטאמסט , דו ַַַַַַָָָָוואו

אזוי  ווי וועגווייזער א דיר פאר זיין יעצט, ביז אויפגעוואקסן ביזט  דו וועלכן אויף  וועג דער וועט אזוי, ַַַַַַבאקומען.

וועג. גוטן אויפ 'ן גיין צו ווייטער  ָפארצוזעצן 

די  געהאט  ערשט האבן מיר  באת". "מאין געדענקען גוט מען דארף יאר, אנהייב יעצט שטייען מיר  ַַָָָלענינינו,

מדרגה . זיין לויט  שטייגן  געקענט האט איינער  יעדער תורה. שמחת און  סוכות, כיïור, יום השנה , ראש טעג , ָהייליגע 

וועג... ריכטיגן אויפ 'ן פארזעצן מען קען אזוי און אויגן, די פאר האלטן מען דארף ַַַַָָדאס

שלום" "נתיבות דער שרייבט רכז)אזוי ע' ש ïעטער(ח"ב , טאג א פארגעסן צו מענטש  פונעם טבע די ס 'איז אז ַַַַָ

האט ער וואס  המחשבה. מהלך  זיין געווען ס 'איז וואס  און נעכטן, געהאלטן האט ער וואו  געווען, ס'איז  ַָָָָָוואס

ימי  כל  ה' בבית שבתי אבקש , אותה  ה ' מאת שאלתי "אחת תורה, דער מיט געטאנצט  האט ער בשעת ַַַָפארלאנגט 

ïסוק  דער זאגט דעם  אויף און כז)חיי", קיח, שטארקע(תהלים מיט טוב יום  דעם צובינדן מ 'זאל  בעבותים". חג "אסרו  ַָָ

גאנצן  אויפ 'ן אונז אין איינגעקריצט בלייבן זאל  עס און הענט, אונזערע  פון "ארויספאלן" נישט זאל  עס  אז ַַַַָָ"שטריק",

ָיאר .
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âòè òâéãøòèðéåå éã óéåà ìòéöòtñ ,øàé ïöðàâ ï'ôéåà©¨

è"ìòáäב.

איד, עלטערער אן געשטאנען איז  תשס "ט , שנת ïסח ערב החמה" "ברכת ביי דערציילט , אמאל  שוין האבן ַַַָָמיר

דערצי  און אלט, יאר "ברכת 88 ביי זיין צו זוכה  איז  ער וואס מאל  פערטע דאס  איז עס  אז  ארומיגע , די פאר ילט ַַַַָָָָ

ערשטע זיין ביי אז  אויסגערעכנט און חשבון, א געמאכט רעכענען", "קענען וואס מענטשן עטליכע האבן ַַַָָהחמה".

זכרון, גוטן אזא דען איר האט  "צי  געפרעגט , איהם  זיי האבן אלט. יאר פיר בלויז  געווען  ער  איז החמה ", ַַַָָָ"ברכת

געענטפערט: זקן דער  האט  אלט ?". יאר פיר  געווען זענט איר ווען ïאסירט האט  וואס  אלעס געדענקט  איר  ַַַַָָָָאז 

'ברכת  יענע אבער יאר, פיר  בלויז  געווען כ 'בין ווען פארגעקומען איז וואס  אלעס נישט טאקע  געדענק איך ַַָָָָניין,

מיר און איד, עלטערער אן צוגעקומען מיר צו איז דעמאלטס ווייל  סיבה . סïעציעלע  א צוליב איך  געדענק  ַַָהחמה',

האב איך ווען ...ïקני פונעם געטוהן  וויי מיר האט קערïער  גאנצער דער  אז אזוי ...'ïקני' שטארקן א ַַַַַָָגעגעבן

'איך  געענטפערט: מיר ער האט  געציïט... אזוי מיך האט איר  אז  חטאתי', ומה  ïשעי  'מה איד, יענעם ַַָָגעפרעגט 

דעם איד, אלטער אן זיין שוין - הילף  אויבערשטען'ס  מיט 'ן וועסט , דו ווען אויך - געדענקען זאלסט דו  אז  ַַַָוויל 

אין  מיר ליגט החמה' 'ברכת יענע  אז  אויפגעטוהן, טאקע  האט איד דער טאג'... יעדן נישט  ïאסירט וואס ַַַָָָמעמד,

יעצט ...". ביז ביינער די

מ'קען  ווען  זמנים נייע אין  אריין מ 'קומט און טעג, הייליגע  אזעלכע פון ארויסגייענדיג זאגן, מען קען ַַַָלענינינו,

קבלה שטארקע  א מיט  אריינקומען און ,'ïקני 'גוטן א געבן זיך מען דארף ה', עבודת און תורה  מיט  ווערן ַַַַַדערהויבן

ביי  פארבלייבן זאלן זמנים די פון הש ïעות די אז  זיין, זוכה מיר וועלן  אזוי מדריגה . זיין לויט  איינער יעדער ַַַָטובה ,

אמן. טובות, שונים ימים  לאורך אונז 

דעת,ב. בר צו-גרויסער א נישט  בחור , א געווען ס 'איז  דערציילט, האט זי"ע  זידיטשויב'ער הערשעלע  רבי ַַָהרה"ק 

מיט וויינט  ער ווי באמערקט געסט די האבן חתונה , זיין פון טאג אין  נאר". "מאטל  גערופן האט  יעדער ַַָָָָוועמען

געוואונדערט זיך האבן באדייט, קיין נישט האט געוויין זיין אז  געוואוסט  האבן  וועלכע חברים , זיינע  טרערן. ַַָָָהייסע 

וו ער ווען צייט  א אין געוויין, זיין יעדעראויף  מיך רופט  "יעצט  געענטפערט: מאטל  האט  פרייען. געדארפט זיך  אלט ַַָָָ

וויין  דעם אויף  און נאר '... 'מאטל  רופן ווייטער מיך איינער  יעדער וועט יעצט , פון וואך  א אבער  חתן', ַַָָָָ'מאטל

איך...".

טעג, נוראים  ימים די פארביי  גיין עס  ווען וויל  וויינען , צו וואס האט  טיïש דער איז , דערין כוונה  טיפע ַָָדי

די  מיטצונעמען צייט די אויסצונוצן ווייסט  שכל , האט וואס מענטש  דער אבער נאר ', 'מאטל ווידער  מען ַָָָָבלייבט 

יאר . גאנצן פאר 'ן טוב יום  פון ַַָהש ïעות

'מאטל ווי דאך  זענען מיר  אויגן: די אין טרערן מיט  אויספירן  פלעגט  זידיטשויב'ער הערשעלע רבי הרה"ק  ָָאון

קומען  עס ווען און תשרי, חודש  אין זיך אויף  גענומען מ 'האט  וואס קבלות די פון מען פארגעסט יאר גאנץ  א ַַַַָָָנאר '.

ווערן  אלע  מיר און נשמה, אידישע  יעדע  אין  פונק הייליגער דער  ערוועקט  ווערט סליחות, פון טעג די אן ַָווידער 

בלייבן  נישט זאלן מיר  אז זיין  מתïלל  מיר  דארפן  דורכגעגאנגען, זענען טעג הייליגע די ווען יעצט, חתן'. ַַַָָ'מאטל

איד  א ווי אזוי אויפפירן, זיך  און אויבערשטען, דעם דינען אן יעצט פון זאלן  מיר  נאר פריער , ווי אזוי נאר', ַַַַָָָָ'מאטל

פירן. זיך ַדארף

סדרה  היינטיגער  דער אין ïסוק דעם געווען  מסביר האט  סלאנים, פון זי"ע  שמואל " "דברי בעל ט )הרה"ק (ג, ָָ

און  ווארשע, שטאט  גרויסער דער  פון  צענטער אין בריק א אויף געשטאנען אמאל  איז  חסיד  א איכה ". לו ַַַַַָָ"ויאמר 

בין  וואו  און ביזטו , וואו עולם, של  רבונו געזאגט: ער האט אהין. און  אהער לויפן מענטשן טימל, גרויסן א ַַַָָגעזעהן

מדרגה הויכע  פארא וואס אויף  אריין טראכט  ביזטו. וואו "איכה ", איד : יעדן צו אויבערשטער דער  זאגט אזוי ַַַַַָָאיך?...

אז יעצט , ביזטו  וואו און מלאכים, די ווי העכער  געשטאנען ביזט די געזינדיגט . האסט דו איידער געשטאנען ַַַָביזטו 

יעצט ס'איז  ביזטו ? וואו  - "איכה " בראשית: שבת פרעגן אליין זיך  איד, יעדער  דארף  אזוי געפאלן. אזוי ביזט ַַַַַדו

איינער יעדער  ווען תורה , שמחת און עצרת שמיני סוכות, כיïור, יום השנה, ראש טעג, הייליגע  תשרי, חודש  געווען

יעצט?!... האלטסטו וואו  התעוררות. א געש ïירט און  אויפגעהויבן זיך ַַָהאט



בראשית  - קוואל  פרשה âדער 

øòãèùèééè ì"öæ "äãåäéá òãåð" ìòá ïåàâêéìãðò ïåà)

äøèôä ,"ììù éøàååö" øôñ ïééæ ïéà ,ì"öæ à"ãéç øòã èâàæ¨

(íéøáã 'ôì÷åñt íòã(å ,à äéòùé)ùàø ãòå ìâø óëî"

éåå ,"ìâø" ïôåøòâðà èøòåå úøöò éðéîù ."íåúî éá ïéà¨

èâàæ àøîâ éã(:ã ä"ø)øòã ."åîöò éðôá ìâø éðéîù" ¨

ïåô æà ïâàæ ñàåå ïùèðòî éã óéåà êéæ èâàì÷àá àéáð©¨¨¨©

יעק רבי אייזיק  רבי פון מעשה די באקאנט  איז קראקעעס פון זצ"ל  תי"ג)לי'ס בשנת געווען (נלב"ע איז  וועלכער , ַַָ

שטאט דער  צו  פירט  וואס בריק  גרויסע די אונטער אז  חלום , אין  געזעהן ער  האט איינמאל  ארימאן. בלוטיגער ַַַָָָָָא

דאס זוכן געגאנגען ער איז  אינדערפרי, אויפגעשטאנען איז  ער ווען אוצר . גרויסער א באהאלטן ליגט ַַַַַָָקראקע,

ס 'איז ביז  בריק, די אונטער  געגראבן האט ער איהם... פאר אנגעגרייט בריק, דער אונטער  ליגט וואס  ַָָָָ"עשירות"

אייזיק רבי האט דא. גראבט  ער פארוואס  געפרעגט איהם און ארמיי-אפיציר, הויכער א איהם צו  ַַַָָָָָצוגעקומען

הימל ... פון געוויזן איהם מ 'האט  ווי אזוי באהאלטן, דא ליגט  וואס  אוצר  אן זוכט ער אז תמימות'דיג, ַַַַַָָָגעענטפערט

נאמען  מיט 'ן איינעם פון הויז אין אז גע 'חלומ 'ט האב  איך "אויך זאגנדיג, אïגעלאכט, איהם קאמאנדיר דער ַַַָָָָָָהאט

גיין  אהין וועל  איך אז  טראכסטו , דען צו נו , זילבער . און  גאלד  פון אוצרות אויוון אונטער'ן באהאלטן זענען ַַַַַָאייזיק,

נארישקייטן!". ïוסטע דאך  זענען חלומות ַָזוכן?!...

זיך  און אהיין, צוריקגעקומען איז  ער נאר המעשה", "בעל דער  איז  אזער געזאגט נישט איהם האט  אייזיק  ַַָָָרבי

אויוון. דעם  אונטער  זילבער, און גאלד  מיט  אוצר  אן געפונען טאקע  האט  ער  ביז  נישטערן, און זוכן (פונעםגענומען  ַַָָ

קראקע) אין שוהל" יעקל'יס רבי אייזיק "רבי  וועלט -בארימטע די געבויט  שïעטער  ער האט ַָָגעלט,

געזאגט  האט זי"ע , חיים " "אמרי בעל  הרה"ק  רבי, ווישניצער יוה "כ)דער  מוצאי חיים ", אמרי  "ליקוטי  מעשה(ס' די אז  , ַָָ

זיי  און טובים, מעשים אין "ארים" זיי זענען יאר גאנץ  א זיך. פירן זיי  אזוי ווי מענטשן, סאך א פאר משל  א ַַַַַַַָָאיז 

שע ïן  צו צייט  די איז  דעמאלטס וואס  כיïור, יום  און השנה ראש אין זיך געפינט  "אוצר " דער  אז  זיכער  ַָָזענען

אהן גאנצע קומען עס ווען אבער ה '. עבודת אין שטייגן קענען זיי וועלן  אזוי און הש ïעות, הייליגע מיט  הויפנס  ַַָָ

"באהאלטן" זענען איינעם  יעדן ביי ווייל  זיי , ביי גאר זיך געפינט  רייכטום  דאס אז  אויס  מען  געפינט  טעג, הייליגע  ַַַָָדי

פארבעסערן  צו קבלות, גוטע זיך אויף נעמען זיי און אויבערשטען, דעם דינען צו הנפש  כוחות פון אוצרות ַריזיגע 

וועלכע צו אוצרות די  מיט  לעבן צו טעג, הייליגע  די נאך איינעם, יעדן פון עבודה די איז דאס  אט  מעשים. ָָָזייערע

טעג. הייליגע די אין גענומען זיך אויף מ 'האט וואס  אלעס זיין מקיים און געווען, זוכה ַָָָמ 'האט 

און  טעג, הייליגע  און גרויסע  פון ארויס  מיר גייען סוכות, טוב  יום נאך געזאגט : האט זי"ע  רב ראïשיצער ַָָָָדער

נעכט ! הייליגע און גרויסע  אין אריין גייען ַמיר

נעכט" ווינטער הייליגע  "די אלס  ווינטער, פונעם  נעכט די באצייכנען פלעגן צדיקים  מונקאטש ,די ושלום", חיים "דרכי  (ס' ַַַ

תתי) תורה .אות סאך א זיין קונה מענטש דער קען נעכט  ווינטער די אין ווייל ,ַַ

פנחס " "אמרי ספר אין שטייט יג)עס אות ה', עבודת אנגערופן (שער  עס  האט זי"ע קאריצער ïנחס'ל  רבי הרה"ק  ַָָָאז 

פריינט " גוטע  "די גערופן זיי האט  ïשיסחא, פון זי"ע  בונם  ר' רבי הרה "ק נעכט ". גאלדענע "נתיבות"די בס' (מובא  ָָ

זידיטשויב 'ערשלום") הערשעלע  רבי הרה "ק פון נאמען אין נאכגעזאגט  האט זי"ע , מהרי"ד הרה"ק  רב בעלזער דער .ָָָָ

אלץ קען מענטש  דער וואס  געוואוסט האבן צדיקים די און המועד, חול  קדושת האבן ווינטער -נעכט די אז  ַַָָָזי"ע ,

נעכט . הייליגע די אין אויפטוהן

געברענגט  ווערט ישראל")אויך "אוצר מ'קען (ס' אז  געזאגט, האט זי"ע  זידיטשויב'ער הערשעלע  רבי הרה "ק אז  ,ַַָָ

נעילה . ביי הקדוש  יום  ווי אזוי ïונקט ווינטער, פון שטונדן פארטאגס  די אין ïַַָועל 'ן

פון  זי"ע אהרן" "בית בעל  הרה "ק  פון נאמען אין נאכגעזאגט  האט זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק ָָָָאא"ז 

אנווארימען  קענען ווייטער זיך וועט ער וואו פון באזארגט ער איז  נוראים, ימים  די אדורך גייען עס ווען אז  ַַַַַָָקארלין,

ער בארואיגט  נעכט , ווינטער לאנגע  די אן קומען עס ווען  אבער הייליגקייט, די פון לעכטיגקייט די זיך.מיט ַַָָ

דעם פון פארדינט קארלינער הייליגער  דער  האט  וואס פארשטיין , מען דארף  לכאורה  צוגעגעבן, האט הנ"ל  ַַַַָָָאא"ז 

ווינטער? סיי זומער, סיי  נאכט , און טאג געלערנט סיי-ווי דאך האט ער ווינטער ? אין לענגער  זענען נעכט די ַָָָָוואס

דערפאר און בעט, פון אויפצושטיין מענטש פאר 'ן שווער זייער  איז  נעכט, ווינטערדיגע  קאלטע די אין דען? וואס ַַַָָנאר 

חשוב 'ער פיל  פיל  איז יגיעה , א מיט  קומט וואס עבודה  אן ווייל  צדיקים , די ביי טייער  געווען טעג ווינטער די  ַַָזענען

הימל . אין



בראשית  - קוואל  פרשה דער  ã
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'עבותים':ג. לשון די מיט ïסוקים צוויי געפינען מיר  געזאגט , האט  זי"ע, אמת" "אמרי בעל  הרה"ק  רבי, גערער ָָדער 

עבותימו " ממנו ונשליכה מוסרותימו  את "ננתקה ב) בעבותים ". חג "אסרו  ג)א) ב, מענטשן (תהלים דא זענען עס .ָ

וואס מענטש דער אבער טוב, יום דעם פון ענינים  אלע  פון ח "ו "אïרייסן" זיך לאמיר תורה, שמחת נאך זאגן ַָָָָָָָוואס

השïעות. זיינע  אלע  מיט טוב, יום  צום  צוגעבונדן בלייבן וויל  איך אדרבה , זאגט , שכל , ַָָהאט 

צובינדן  מ 'דארף בעבותים", חג "אסרו זאגט  וועלט  די צוגעלייגט , האט זי"ע, מנחם" "פני בעל  הרה "ק  זוהן, ַָָזיין

איהם זאלן מיר אז  אונז , פון נישט  אנטלויפט טוב יום דער טעות. א אבער דאס  איז  באמת, זיך. צו טוב  יום ַַַָָָדעם

באהעפטן  זיך נאר טוב, יום פונעם "אנטלויפן" נישט  זאלן מיר אז  זעהן, דארפן מיר נאר זיך ... צו  "צובינדן" ַַַַַָָָדארפן

טוב . יום צום צוגעבונדן בלייבן און

געגענט, גרין' 'גאלדערס  דארטיגער דער אין הייזער סאך א פארמאגט  האט  וועלכער לאנדאן, פון איד רייכער  ַַַַָָָָָָא

פאר דירות זיינע  פארדינגען צו נישט געהיטן זיך האט ער מענטשן. פארשידענע  פאר דירות פארדינגט  ער ַַַַַָוואו

דירה ... שכר צאלן צו  "נוהג" נישט  זיך זענען וועלכע  ַָשווארצע ,

א  אין געווען  איז  און געקראכט האט מארקעט עסטעיט " "ריעל  גאנצער דער ווען צוריק, יאר צען צו ַַַָָנאנט

פ מסחר  דער  און מצב, געוויסן שווערן א ליידיג. געשטאנען  דירות זיינע  פון סאך  א זענען געפאלן, איז הייזער  די ַַַַַון

סאך  א פארמאגט וואס  מאן", "רייכער  א אלס  אהערגעשטעלט זיך האט וועלכער שווארצער, א האט ַַַַַַַַַָָָָָטאג,

דער האט  גוי, "פארמעגליכער" א טאקע איז  ער אז מיינענדיג דירה . א איד דעם פון דינגען געוואלט ַַַַַָָ"געשעפטן",

דירה . די פארדינגען  איהם  ַאיד 

וויסנדיג  נישט זיך  מאכט גוי דער - עונה " ואין  קול  "אין  און פיר , דריי, חדשים , צוויי חודש , א אדורך  איז  ַַַעס

האט וועלכער  גנב, געפערליכן א פון זיך רעדט  דא אז ארויסגעשטעלט, זיך  האט געלט. דירה  צאלן מ 'דארף ַַַַַָָָָאז 

געריכט . אין  אנגעקלאגט איהם  איד דער האט  ברירה, בלית געלט. דירה ïרוטה איין אפילו צאלן געוואלט  ַָָָָָנישט

ענטפערן  צו וואס האט  ער צו גוי דעם  געפרעגט ארגומענטן, איד 'ס  דעם הערן נאכ 'ן שופט , דער האט  מש ïט , ַָָָָביים 

טאג, ערשטן פון ווייל  צאלן, גארנישט  דארף ער  אז  אז געענטפערט, גוי  דער האט  איד. פונעם תביעה  די ַַַָָָָאויף

פארב  די אנגעווארימט, נישט ווערט וואסער דאס דירה. די אין צרות געליטן נאר ער  ווענט("ïעינט ")האט  די אויף ַַַָָָָ

ווינטער ריין. נישט איז קראן פונעם  וואסער  דאס "ראסט ". דעם  צוליב גערודער, גרויסן א מאכן טירן די זיך, ַַַַָָשיילט 

פון  "אויסגעזויגן געווען זענען  וואס  טענות אזעלכע  ווייטער, און ווייטער אזוי און הייס... איז  זומער און קאלט, ַַַָאיז 

ארגומענטן. גוי'ס  פונעם  פאלשקייט די אויפווייזן, געקענט  נישט אבער  מ 'האט ַַָָפינגער".



בראשית  - קוואל  פרשה äדער 

èìòèùòâtà èùéð êéæ èàä øò ïåà ,ïòååòâ ììtúî ïáàä¨¨¨

øùôà" :èâàæòâ á÷òé èàä ,ïøç ïéà âéãðòîå÷ðà .èøàã¨¨¨¨

,"?åá éúììôúä àìå ,éúåáà åììôúäù íå÷î ìò éúøáò
õàìô éã ïòâðàâòâëøåãà ïéá êéà æà ,êéìâòî ïòã æéà©©©©

áàä êéà ïåà ,ïòååòâ ììtúî ïáàä ïøòèìò òðééî åàåå¨¨

èàä ,"øãäéîì äéúòã áéäé" ?èøàã èðòååàãòâ èùéð©¨¨

ãìàá èàä øò ïåà ,ïéäà ïééâåö÷éøåö èðëòøàá êéæ øò©©¨©

øàô ìàæ ãøò éã æà ,"õøàä úöéô÷" åö ïòååòâ äëåæ©¨©

øò åàåå èøà íåö ïòîå÷åö ïåà ,ïòâðéøtùøòáéøà íäéà©¨

ïòðòååàã ïåà ïééèù ïòðò÷ ìàæ øò éãë ,ïòðàèùòâ æéà©¨

.èðååàãòâ ïáàä ïøòèìò òðééæ åàåå èøà íòã óéåà¨¨©

èâòøôèàä ñàååøàô ,"íùåáä úâåøò" øòã©¨¨

ïëàî ìàæ øòèùøòáéåà øòã æà èìòôòâñéåà©

,èøàã æéá "ïòâðéøtùøòáéøà" ìàæ ãøò éã æà ,ñð àæà©©©¨©¨

,"íùåáä úâåøò" øòã èøòôèðò ?ä"ò åðéáà á÷òé øàô©
úåáà òøòæðåà ñàåå ñòìà ."íéðáì ïîéñ úåáà äùòî"©¨

òøòééæ øàô øòæééååâòåå ïåà ïîéñ à æà ,ïäåèòâ ïáàä¨©©©

ä"á øòôòùàá øòã .úåøåã òâéãøòèòtù éã ,øòãðé÷©

ùàø ïåô âàè íòã ïéà øòãðé÷ òùéãéà ïéà ïééøà èðééù©¨

ïò÷ ùèðòî øòã ïëìòåå ïåô ,äàøé ïåô øåà ïà ,äðùä©

éîé úøùò éã .øàé ïöðàâ ï'øàô íéîù úàøé ïtòù©©¨

øòèùøòáéåà øòã èðééù ¯ øåtéë íåé èøôá ¯ äáåùú
,øòöøòä òùéãéà ïéà äáåùú ïåô øåà ïà ïééøà øòãéåå©©

èðééù ,åðéúçîù ïîæ ,úåëåñ .øàé ïåô âòè òìà óéåà©¨

øåà ïà ,øòöøòä òùéãéà ïéà ïééøà øòèùøòáéåà øòã©©

ò'úîà ïtòùðà ïò÷ ùèðòî øòã ïëìòåå ïåô ,äçîù ïåô¨

äøåú èéî ïåà 'ä úãåáò èéî êéæ ïòééøô åö ,äçîù
.øàé õðàâ à íéáåè íéùòî ïåà©©¨

øòã,"úåøåãä ìë óåñ ãò èéáîå äôåö" øòã ,øòôòùàá©
ïìòåå úåøåã òëàååù òøòæðåà ïéà æà ïäòæòâ èàä¨©©

.âòè òâéìééä éã ïéà ïøòåå øøåòúð úîàá èùéð ïãéà
øòãòé èëàî ,âçä úìéòð åö èîå÷ ñò ïòåå øòáà©

èìàä øò åàåå èäòæ øò ïåà ,ùôðä ïåáùç à øòðééà©©

èùéðøàâ èàä øò æà ,áöî ïøòèéá ïééæ ,èìòåå øòã óéåà©¨¨

òâéìééä éã ?ïäåè ùèðòî øòã ïò÷ ñàåå .ïäåèòâôéåà¨

èùéð ïò÷'î ïåà ,ïòâðàâòâëøåãà ïéåù ïòðòæ âòè©©

..."øòâééæ íòã ï÷åø÷éøåö"

èâàæøòã èàä íòã øàô ,"íùåáä úâåøò" øòã ¨©¨

úöéô÷" ïåô ñð íòã èëàîòâ øòèùøòáéåà©

øòã ïéà æéà ãéà à ïòåå æà ,ïééæ åö æîøî ,"õøàä©©

ï÷åø÷éøåö" ìéåå øò ,"øãäéîì äéúòã áéäé" ïåô äðéçá
,âòè òâéìééä éã ééðñàãðåô ïáééäðà ïåà ,"øòâééæ íòã¨¨

וויבאלד  ס ïעציעל ïראצעס, דעם פארלירן  וועט  ער אז טראכטנדיג געווען, מייאש שיער שוין זיך האט איד ַַַַָָדער

בעלי  די לטובת גענויגט נישט  זענען לאנד פון געזעצן די און ישראל , שונאי אלס  באקאנט  זענען דארט ריכטער ַַַַָדי

דירות. די פון דינגער די געווענליך שיצן זיי  נאר  דירה, די פארדינגען וואס ַָָבתים 

כאטש אפילו  באצאלט  האט ער אויב גוי, שווארצן דעם  געפרעגט  ריכטער דער  האט  געריכט, פונעם  סוף ַַַָָָָצום

געלט?!...". דירה  צאלן איך זאל וואוינונג, אזא פאר ניין... "ניין, געענטפערט: גוי דער האט געלט. דירה ַַַָָָָאיינמאל 

כאטש וואלסט דו אויב גנב ... א כוליגאן, ïשוט'ער א ביזט דו אז איך זעה  אזוי, "אויב געזאגט : ריכטער  דער  ַַַַַָָָָהאט

א  דיינע  אנצונעמען ארט  אן געווען וואלט  געלט, דירה געצאלט אבעראיינמאל  דירה , די קעגן  טענות און רגומענטן ַַָָָָָָ

גע 'חלומ 'ט נישט  אפילו  קיינמאל  האסט דו אז קלאר דאך  מען זעהט  באצאלט , גארנישט  קיינמאל האסט  דו ַַַַָָָָָָָָוויבאלד

טאש פון באצאלן ביים  נישט  האלסט דו ווייל  אויסריידן, ווי מער נישט  זענען טענות, דיינע  אלע  און באצאלן, ַַַַַָָפון

יעצט . ביז טאג ערשטן פון דירה -געלט, צאלן צו געצוואונגען איהם האט  ער ïרוטה ". איין ַָָָאפילו

גרין  גאלדערס  דער אין תושב לאנגיאריגער א אליין ראדאמישלא, אב "ד זצ "ל, האל ïערין אלחנן רבי ַַַַַַָָהגה"צ

מיר וואס  קבלות גוטע  און תשובה די וועגן השכל  מוסר  א אראïגעלערנט  געשיכטע דאזיגע  די פון האט  ַַָָָָגעגענט ,

זיינע מיט  אן איינער יעדער  הייבט טעג, הייליגע  די אדורך גייען עס ווען טעג. הייליגע  די אין זיך אויף ַָנעמען

צווייטער א קינדער. די ערציען ביים אדער ïרנסה אין שוועריגקייט זיינע  אויסרייד, אן אלס נוצט איינער ַַַָתירוצים:

דאס און גוט, נישט זענען כולל און ישיבה  די אז  אדער חברותא, גוטע  א נישט האט  ער אז  זיך , ַַַַָָָפארענטפערט 

איהם פאר טרעפן געקענט מען וואלט קבלות, זיינע "באצאלט" כאטש  אנהייב אין וואלט מענטש דער אויב ַַָָָָָגלייכן.

שוין  ער האט  יאר אנהייב באלד וואס  מענטש דער אבער תירוצים . זיינע פאר גרונד א האט ער  אז זכות, לימוד  ַַַַַָָָָָָא

טראכטן  מ'זאל  אז  ספק  א אריין ער ווארפט  קבלות, גוטע זיינע אויספירן נישט  קען ער פארוואס  תירוצים  ַַַַַַָָגרייטע

אויפריכטיג... געווען נישט קיינמאל  זענען קבלות זיינע  ַָאז



בראשית  - קוואל  פרשה דער  å

,øàôøòã èéé÷ëéìâòî éã øòèùøòáéåà øòã íäéà èéâ©

åö 'éøåîä øä íòã èâðòøáòâ èàä øò éåå éåæà è÷ðåt©¨
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ïòäòæ,"íùåáä úâåøò" íòðåô øòèøòåå éã ïåô øéî
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à óéåà ïòðééùôéåøàïòðòæ ñàåå ,úåøåà òâéìééä òìà íäé ©©¨

âòè òâéìééä éã ïéà èìòåå øòã óéåà ïòîå÷òâtàøàד. ©¨

אינעם אמונה  איז  זאך ערשטע  די - אלקים  ברא ַבראשית
העולמים חי

ï'ôéåàúà íé÷ìà àøá úéùàøá ,äøãñ áééäðà ÷åñt¨

,èâàæòâ íé÷éãö ïáàä ,õøàä úàå íéîùä¨¨

óøàã ãéà à ñàåå ììë øòèùøò øòã ¯ "úéùàøá"¨©©

."õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá" æà ,æéà ,ïñéåå©

ïåà ,ãøò ïåà ìîéä ïôàùàá èàä øòèùøòáéåà øòã¨©©

æéà øò .ééæ ïéà êéæ ïòðéôòâ ñàåå ïùéðòôòùàá òìà©©¨

äçâùä ïééæ èéî èìòåå òöðàâ éã èøéô ñàåå øòã¨©

úéèøtה.
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äøãñ áééäðà(ã ,å"ìô ø"÷éå ,ùøãî øòã èâàæ éåæà ïåà)ìéáùá" ¨©¨

ïôàùàá æéà èìòåå éã æà ,"úéùàø åàø÷ðù ìàøùé©©©

ïôåøòâðäà ïøòåå ñàåå ïãéà éã ïåô úåëæ ïéà ïøàååòâ¨¨¨

øòã æà ,æîø à "äãåáòä ãåñé" øòã èâàæ ."úéùàø"¨©©

âéãðòèù ï'øæç ñàåå ïãéà áéìåö æéà äàéøá éã ïåô ø÷éò¨

ìéáùá" ."õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá" æà©
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æà ïáééìâ ïãéà ñàåå äðåîà éã ÷ðàãà ,"íìåòä àøáð©©¨©

éã óéåà úéèøt äçâùä ïééæ èìàä øòèùøòáéåà øòã©

.ïøàååòâ ïôàùàá èìòåå éã æéà ,èìòåå©©¨

ïéàò"éæ øòùèéååòëòì øòã èùèééè ,ïéðò íòãàáåî)

(ì"öæ áåðãéå÷î ÷"äøäì ,"íåìù éøáã" 'ñáïéà ÷åñt íòã ,
äøãñ øòâéèðééä øòã(åè ,ã)éúìáì úåà ïé÷ì 'ä íùéå"

èáééìâ ñàåå ùèðòî øòã ."åàöåî ìë åúåà úåëä¨

èøòåå ,àåä êåøá ïòèùøòáéåà íòã ïéà äîéìù äðåîàá
øò ïòåå ,âðåøéñàt íåù ïéé÷ ïåô êéæ ééá ïëàøáåö èùéð¨©

à ñàåå ,å"ç ñðãàù òøòãðà øòãà èìòâ ïãàù èàä¨¨¨©¨¨©
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די ד . פון מנהגים  געוויסע  מיט  בראשית, שבת קהילות, געוויסע אין געפירט זיך מען האט טעם , דעם צוליב ָאון

די  איינטינקען און קודש, ארון פונעם  ïרוכת ווייסן דעם אראïצונעמען נישט בייש ïיל, צום ווי נוראים, ַָימים

בראשית. ïרשת שבת האניג אין ָחלה

באשעפער .ה. דעם אין בטחון ממילא מען האט  באשעפער, פונעם  ïרטית השגחה די אין באמת מ'גלייבט ַַָאויב

געברענגט ווערט זי"ע)עס  מאפטא הרה "ק בשם צדיקים", "שפתי וספה"ק פרשתינו , אברם", "ברית פון (ספה "ק תיבות ראשי די אז  ,ַ

ב'טחתי  ב'ך ווערטער  די פון ווי תיבות  ראשי זעלבע די זענען - בבא"א - א'ת א'לקים ב'רא ב'ראשית ווערטער די

א'בושה ב)א'ל  כה , ב'ך"(תהלים ב'וטח א'דם "א'שרי פון און יג), פג, אנגעהויבן (שם  תורה הייליגע  די האט דערפאר .ַָָ

דעם אין בטחון האט ער  אויב איז, מענטש  פונעם  מהות עיקר  דער  אז  לערנען, צו אונז כדי ווערטער , די ַָמיט

טאג. פון מינוט יעדע ָאויבערשטען

געזאגט  האט זי"ע  בארדיטשוב'ער  הייליגער  לוי)דער בית תפארת לוי ", קדושת "ילקוט  בס' פון (מובא  ווערטער די אויף , ַָָ

די  האט טעם  זיסן פארא וואס - טעם " "מה  מליצה: בדרך בבראשית", פתח טעם "מה סדרה, אנהייב ז"ל ַַָָָרש"י

אויבערשטער דער אז  אנהייב, ביים  באלד  "בראשית", זאגט , מענטש דער ווען מבראשית", "ïתח אויב תורה , ַַָָהייליגע 

וועלט . דער  אויף  אלעס טוט ער און ערד, און הימל  באשאפן ַַַָהאט 

פארשטעלונגען.ו. און בילדער פארשידענע  וואנט  דער אויף  מ 'ווייזט וואו צימער טונקעלן א צו משל  א איז  ַַַַָעס 

דער אויף מ'ווייזט  וואס  זעהן קענען זאל  ער  כדי לעקטער, די אנגעצונדן געווען, דארט איז  וואס  איינער ָָָָָָהאט 

זיך  האט עס  נאר זעהן, געקענט  גארנישט שוין מען האט  אופן אזא אויף  אז פארשטענדליך, דאך איז  ַַַַַָָָָָוואנט ...

ïאסירונגען. לעבעדיגע  נישט און "דמיון", א ווי מער  נישט  געווען איז  אלעס אז  ַַַַַארויסגעשטעלט 
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השגחה זיין ח"ו 'פארשטעלט ' אויבערשטער דער  אז מענטש דעם פאר  זיך דאכט  מאל אפט איז : נמשל  ַַַַָָדער

השגחה מיט  געפירט  ווערט  אלעס  אז גלייבן צו דערפאר, עצה  די איז  דמיונות. ענדליכע  און איהם, פון ïַַַרטית

איז טוהן, דארף  ער וואס  אלץ ספיקות. און קשיות זיינע מיט  "טונקל " געמאכט  זיך האט אליין ער נאר ïַַַַָָָרטית,

ח"ו . יסורים פון וויסן נישט  מער ער וועט  אזוי און אמונה, פון אור  דעם  זיך  אין ַַאריינשיינען

העוב בעל  דער דערציילט  האט קליידערעס קויפן צו כדי געשעפט, קליידער א אין געגאנגען איז בית בני זיין  דא, ַַָ

מיט צוגעגאנגען איז  און קליידער, פיר אויסגעקליבן זי  האט  זוכענישן, לאנגע נאך טוב . יום לכבוד קינדער  די ַַַָָפאר

האט פירמע די  אז ארויסגעשטעלט , אבער זיך האט  עס דערפאר. באצאלן צו  "קעשיער" צום קארד" "קרעדיט  ַַַַַָָָָאיר 

ארויסגעשטעלט זיך האט  עס  און פירמע , די מיט  פארבונדן באלד זיך האט  זי קארטל . דאס באשטעטיגט ַַַַַָָָנישט

נישט מאשינדל  דאס האט  סיבה , אומבאקאנטע  אן צוליב נאר "דעקונג", געהאט  יא קארטל דאס  האט  באמת ַַַַַַַָָָָָָאז 

געבעטן  האט  זי געשעפט. אין קליידער פיר די איבערלאזן געמוזט  האט  פרוי די און קארטל , דאס ַַָָָָ"אויפגעכאïט "

"מזומנים". ברענגען וועט זי ביז  זייט, א אין קליידער די אוועקצולייגן ארבעטער ַַַדעם

מען  האט אינצווישן און טאג, זעלבן אין געלט צונויפצושטעלן  באוויזן  נישט  מאן דער  האט  אבער, ַַָָָָלמעשה,

קליידער די פאר  באצאלן  צו  כדי געשעפט  אין געקומען איז  מאן דער ווען צומארגנס , געשעפט. דאס ַַַָָָָגעשלאסן

די  פון געוואוסט נישט האט וועלכער  ארבייטער, די  פון איינער אז  ארויסגעשטעלט , זיך האט  זיי , אïצונעמען ַַַָָָאון

מער איז עס און געקויפט , עס  צווייטער א האט  אינצווישן און קליידער , די צוריקגעלייגט האט געשעהעניש, ַַָָגאנצע 

קליידער . זעלבע די פון נאך געבליבן ָנישט

קליידער . די האבן "געדארפט " דאך האט  זי ווייל נפש , עגמת גרויס  געהאט  האט  בית בני זיין אז  זיך, ַַַַָָָָפארשטייט 

קליידער ... דאזיגע  די צו ענדליך  געווען זענען וואס  קליידער אנדערע  געקויפט זי האט ברירה, ַָָָבלית

נייע מיט  אנגעפילט  ווידער זיך האט געשעפט דאס  אז נייעס ", "גוטע  די געהערט זי האט  שïעטער, וואך ַַָָָָָא

קויפן, געוואלט לכתחילה האט  זי וואס  קליידער די  געטראפן טאקע  האט און געגאנגען, אהין איז  זי און  ַַַָָָָָקליידער,

די  פון ïרייז  דעם אראïגעלאזט  מ'האט און "סעיל ", א געווען איז יעצט ווייל  דערביי, פארדינט  זי האט יעצט ַַַָָָָָאבער

זאל זי אז וועגן, טובה איר פאר  געווען איז  אלעס אזוי ווי פארשטאנען זי האט דאן  ערשט  העלפט... אויף  ַַַַַַַָָקליידער

"געארבע נישט האט קארטל  דאס  אז  געפירט  האט  אויבערשטער דער ווי און געלט, סאך א אויסגעבן דארפן ט "...נישט  ַַַַַַָָָ

א  פאר געווארן פארקויפט איז  עס  און  ארט, פריערדיגן זייער  אויף  קליידער די צוריקגעלייגט  האט ארבעטער  ַַַַָָָדער

ïרייז . ביליגערן א פאר  קליידער זעלבע די קויפן קענען ש ïעטער  וואך א זאל  זי כדי אלעס, דאס ַַַַָָָצווייטן.

אויסגעבן  זאל  מענטש  א געלט וויפיל  הימל , פון באשטימט איז אלעס אז  לערנען, אויך מיר קענען מעשה די  ַַַַָפון

איז ïרייז  דער ווען פריער, וואך א קויפן געקומען איז זי וויבאלד ווייניגער. נישט  און  מער נישט זאך, יעדע  ַַַַָפאר

"טראנזאקציע" די האט פיל , אזוי קליידער  די פאר באצאלן זאל זי אז באשטימט  געווען ס 'איז ווי העכער  ַַַַַַָָָגעווען

פארקומען... געקענט ָנישט 

געזאגטז. האט זצ"ל  אלמושנינו  משה רבי י"ט )הגאון תהלים צדק", "משפט בס' געברענגט(מובא ווערט  וואס  מעשה  די ָאויף 

גמרא די ס .)אין גוואלד (ברכות א געהערט  ער האט שטאט, זיין אין אנגעקומען איז  הזקן הלל  ווען איינמאל  ַַַָָָָאז 

זיכער בין איך ביתי". בתוך זו צווחה שאין אני "מובטח געזאגט: האט ער און שטאט, אין - צווחה " "קול  - ָָָגעשריי 

געשריי  און קרעכץ  דער אז  זיכער , אויף  געוואוסט הלל האט  וואו פון הויז . מיין פון נישט  קומט  געשריי דאס ַַָָאז 

הויז ? זיין פון  נישט קומט 

אמונה". "הלכות אין ïרק א בית, בני זיינע  מיט געלערנט  האט הזקן הלל  אז אלמושנינו, משה  רבי ַַָענטפערט 

הזקן  הלל  ווען דעם, וועגן שרייען. נישט  קיינמאל  זאל  ער און ליבשאפט, מיט אננעמען אלעס דארף  מענטש  ַַַָָָדער
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הויז , זיין פון נישט  קומט געשריי  דאס  אז  זיכער  אויף  פארשטאנען ער האט  שטאט, אין געשריי  א געהערט ַַַַָָָָהאט

מצב . שווערן א אין אפילו נישט שרייט הויזגעזינד זיין ַַווייל

אמאלח. כעסן. א געווען נאטור, זיין פון איז  זי"ע יוסף" יעקב "תולדות בעל  הרה"ק אז דערציילט, שוין האבן ַַַַָָמיר

אבע כעס, פון מדה  שלעכטע  די קעגן עצה  אן זי"ע , וויטעבסקער  מענדעלע  רבי  הרה"ק  פון געבעטן ער רהאט  ַָָ

געענטפערט . נישט איהם האט  מענדעלע ר ' ָרבי

מיטנעמען  איהם  זאלן זיי געבעטן זיי איד  א האט  אונטערוועגנס  און וועג, אויפ 'ן געפארן חבריא די איז ַַָָָָאמאל 

אונטן, פון איד  דעם  געזעצט האבן זיי און  וואגן, אויפ 'ן ïלאץ  גענוג געווען נישט אבער ס 'איז  וואגן. זייער ַָָָָאויף

איד, דעם  צו אויסגעדרייט זיך זי"ע "תולדות" הייליגער דער  האט צייט, צו  צייט  פון ïלאץ . אומבאקוועמען אן ַַַָאויף

נאך  איהם ער האט  ש ïעטער  "יא". געענטפערט  האט  איד  דער און באקוועם, זיצט  ער אויב געפרעגט  איהם  ַָָָאון

"יא". געענטפערט, אמאל נאך  האט איד דער און באקוועם, זיצט ער אויב געפרעגט , אליין אמאל  זיך קענען (מיר ַַַַָָָָָ

צופרידן) געווען איז ער אבער דארט , זיצן  צו איד דעם פאר  געווען ס'איז "באקוועם" ווי .פארשטעלן ַַָָָ

געענטפערט: איהם יענער האט  באקוועם, זיצט ער אויב געפרעגט  איהם האט "תולדות" דער וואס מאל  עטליכע ַָָָָָנאך

"לו", פירט , אויבערשטער  דער אזוי ווי "שככה ", וואס  פאלק , דעם פאר איז וואויל  - לו "שככה" העם אשרי -ַַָָ

גוט ... איהם  איז

גאנץ האט  "תולדות" הייליגער דער אבער איד, דעם פון ענטפער דעם פון צעלאכט זיך האבן אנוועזענדע  ַַַָָָָאלע 

מענדעלע רבי מיט געטראפן ש ïעטער  זיך  האט "תולדות" דער ווען געזאגט . האט איד דער וואס  פארשטאנען ַַָָָָָגוט

געזאגט: איהם מענדעלע  רבי האט זי"ע , ָָוויטעבסקער

קעגן  עצה אן געבעטן דאך האסט  דו  לטוב. זכור הנביא אליהו דורך  ענטפער  אן געשיקט  דיר האב איך נו, -ַַָָָ

"לו", מאכט , אויבערשטער דער  אזוי  ווי וואס  פאלק , דעם פאר איז וואויל שככה ", העם  "אשרי כעס... פון מדה  ַַַָָדי

גוט ... איהם  איז

מקורבים . זיינע  פון  איינע מיט ש ïאציר א אויף  געגאנגען אמאל איז  זי"ע, ïשעווארסקער  יאנקעלע  רבי ַַַַַָָהרה "ק

פירט עס אויב וואס  פאלק  דעם  פאר איז  וואויל שככה", העם  "אשרי  געזאגט, איהם  יאנקעלע  רבי האט וועג ַַָָָָאויפ'ן

אזוי זיין.("שככה ")זיך דארף  אזוי און באשערט, איהם  פאר  איז  אזוי אז  ער  ווייסט "לו", , ַַַַַַַ

שככה ", העם "אשרי ווארט, דאס  איבערגעזאגט  אמאל  נאך רבי ïשעווארסקער דער האט  שïעטער, מינוט ַַָָָָָָָא

אזוי זיך  פירט  עס אויב וואס פאלק דעם פאר איז  פאר("שככה ")וואויל  בעסטע דאס  איז אזוי אז  ער ווייסט  "לו ", , ַַַַַָָָ

דאס איבערגע 'חזר'ט  יאנקעלע רבי האט  שïעטער, מינוט א אנדערש. זיין זאל  עס שייך נישט איז  עס  און ַַַָָָאיהם,

האט רבי דער וואס  דעם פון געדולד" דעם "פארלוירן שיער  שוין האט  משמש  דער מאל . דריטן צום  ווארט , ַָָָָָזעלבע 

ווארט . דעם  איבערגע 'חזר'ט  מאל  פיל  ַָָאזוי

דעם געפרעגט  ïשעווארסקער דער האט פארענדיג, אויטא. אן גענומען מען האט  אהיים, צוריק  וועג  ַַָָָָָאויפ'ן

אומגעדולדיג: געענטפערט משמש דער  האט געשמועסט. פריהער  מ'האט וואס פארשטאנען האט  ער  אויב ַַָָָָמשמש ,

אז - "לו" פארשטיין, ער דארף מענטש, מיט 'ן זיך פירט  עס ווי אזוי "שככה ", גערעדט ? פריער מ 'האט וואס -ַַַַָָ

איהם ! פאר גוט  איז  ַַאזוי

געזאגט: יאנקעלע רבי ַָָהאט

מסביר אמאל נאך  דיר וועל  איך גערעדט. האבן מיר וואס  פארשטאנען נישט  בכלל האסט  דו  זעה איך עה, -ַַַָָָָָ

ווייסט איהם, זיך פירט עס  אזוי ווי וואס מענטש  דעם איז  וואויל  - שככה " העם "אשרי גערעדט. מ'האט וואס ַָָָזיין

איהם ... פאר  ïונקט איז דאס אז  "לו", ַַָער,

מ 'דארף נאר לו "... שככה העם  "אשרי טאן, "צעלאזטן" א מיט נישט גייט  ווארט דאס  זאגן, צו געמיינט האט ַַָָָָָָָער

עס זאגט  דו  אויב מענטש . דעם  בארואיגן צו  נאר  דאך  איז  ווארט  גאנצן פון ציל  דער איינ'חזר'ן. גוט  ַַָָָָעס

ווארט ... דעם פארשטאנען נישט  בכלל  האסט דו אז  סימן, א איז ַַַַָָָ"צעלאזטערהייט ",
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éåæàæà ,èâàæòâ ò"éæ ùåã÷ä áåè íù ìòá øòã èàä ©¨¨©

øîà'ù êåø'á øòèøòåå éã ïåô úåáéú éùàø éã
øòã æà ,æîøî æéà ñàã ."äåùá" æéà ,íìåò'ä äéä'å¨©

,ïòèùøòáéåà íòã âðåøéñàt òãòé ïéà èäòæ ñàåå ùèðòî¨©

ïåô èîå÷ ñòìà ïåà ,"íìåòä äéäå øîà" æéà øò æà©©

ïà ,"äåùá" ïòîòððà ñòìà øò ïò÷ ,ïòèùøòáéåà íòã©¨¨

ùôð úîâò ïåà øòöט.

ñò"ìàøùé éøáã" ÷"äôñ ïéà èééèù("àøéå" ä"ã ,çìùá)

àã èùéð æéà ñò æà èáééìâ ùèðòî øòã ïòåå æà©©¨

"äø÷î" à(ìàôåö)æéà ñòìà øàð ,èìòåå øòã óéåà ©©¨©

èðæéåè ïòö éã åìéôà ïåà ,ìîéä ïåô úéèøt äçâùäá©

äçâùäá æéà êéìâòè èëàî ùèðòî øòã ñàåå èéøè¨©

ïéëîä" úåëìîå íùá âàè ïãòé ïâàæ øéî éåå ,úéèøt¨¨

"øáâ éãòöîיòâéæàã éã êøåã èòååòèàøòâ øò èøòåå ,©¨

êøåã ìééåå ,ùôð úîâò ïåà äøåçù äøî ïåô ,äðåîà
èìòåå øòã óéåà êàæ íåù ïéé÷ æà èáééìâ øò ñàåå íòã¨©©

øàð ,ùèðòî íòðåô ïìéåå ï'èéåì ïäåèòâ èùéð èøòåå¨

ìàîðéé÷ êéæ øò èòåå ,ïòèùøòáéåà íòðåô ïåöø íòã êøåã¨

ã"ëò ,ïèëàøèëàð èùéð èòåå øò ïåà ,ïøòæééá èùéðיא. ¨©

ïסוק דעם  אויף  ספרים  די זאגן ב)אזוי קטו, גוי (תהלים א און איד א צווישן חילוק  דער  וגו '. הגוים " יאמרו  "למה ַַַָ

פרעגט ער  און טענות שטענדיג ער  האט  דעם צוליב און אויבערשטען, דעם אין נישט גלייבט גוי דער אז  ַָאיז ,

זאגן  זאך יעדע אויף  און באשעפער , דעם אין יא אבער גלייבן  אידן ïאסירט ?... אזוי האט פארוואס  למה ...". ַַַַַָָָָָ"למה...

באהבה . אן אלעס  נעמען זיי און געוואלט , אויבערשטער דער האט אזוי ווייל  "ככה", ַַָָָזיי

האט.ט שווער, הייליגן זיין פון הנהגה  וועלכע  זי"ע, חיים" "חפץ  פונעם  איידים  אן געפרעגט  אמאל ַַָָָמ'האט

געווען  איז זאך וואונדערליכסטע  די אז  געענטפערט, ער האט התïעלות. גרעסטע די איהם  ביי ַַַָארויסגעברענגט 

שווערסטע די  אין אויך מצב, יעדן אין געהאט שטענדיג  האט  חיים" "חפץ  דער  וואס הדעת, ישוב און רואיגקייט  ַָָדי

דער אז  אמונה  זיין אדאנק הנפש, שלוות די געהאט האט  ער א.ד.ג . רח "ל  יסורים געליטן האט  ער ווען ַַַַָָצייטן,

וברחמים . ובחסד בחן וועלט, גאנצע די  פירט ַאויבערשטער

הושענות  די אין זאגן מיר וואס ווערטער די געטייטשט  האט חיים" "חפץ דער אז נאכגעזאגט שוין האבן ַָָָָָָמיר

מארר ") "אדמה  פייער(ïיוט א אז  ווייסט איינער יעדער  ווי ïונקט מבהלה". נפש מחגב... חטה מדלקת... דגן "הושענא ,ַַ

פארלענדן ("דלקת") בהלה די טוט  אזוי ווייצלעך, די פארלענדט היישעריק א און פעלד , אויפ 'ן תבואה די ַַַַַפארלענדט 

מענטש . פונעם  נפש דאס ָח"ו 

שרייבט ז "ל יונה רבינו מ"ט )דער פ"ב, משנה(אבות  די פון ווערטער די מ"ט )אויף פ"ב, דרך (אבות  איזה וראו "צאו 

אומגעדולדיג, נישט איז  ער וואס  סבלן, אויפ 'ן ארויף  גייט דאס  טוב". לב אומר, אלעזר רבי האדם, לו שיבור ַָָישרה 

און  עוולה . אן איהם  קעגן באגייט  איינער  ווען אויך רואיג, שטענדיג איז  און כעס, פון זיך דערווייטערט  ער ַַאון

דבריכם", דבריו  שבכלל  מדבריכם , ערך בן אלעזר  דברי  את אני "רואה געזאגט: זכאי בן  יוחנן רבי האט מדה , די ָָאויף

זיי  צו אויך גוט ער  איז  העולם", ולכל  ולשכניו לחבריו גם הוא "טוב סבלנות, האט וואס מענטש דער  חברים,ווייל  נע  ָָ

וועלט . גאנצע  די צו  און שכנים , זיינע  צו ַאון

סדרה היינטיגער דער פון סוף ביים ïסוק  דעם געטייטשט  האבן  ח)צדיקים איז(ו, "נח" ה'". בעיני חן מצא "ונח ָ

פון  אויגן די ה'", "עיני ïאסירונג יעדע  אין געזעהן האט  ער ווייל  רואיג, געווען שטענדיג איז  נח "מנוחה ". לשון ַָפון

וועלט . דער  אויף  אלעס פירט ער וואס  הוא, ברוך באשעפער  ַַָדעם

ברכתוי. חלילה  תהיה שלא מאד בזה  להאמין "וצריכין דארט: שרייבט גבר)ער מצעדי מ 'דארף(המכין לבטלה ...". ברכה  ַָ

לבטלה . ברכה  א חלילה  זיין נישט זאל  ברכה די כדי דעם, אין גלייבן שטארק  ַַָזייער 

איך יא. וואס מיר  איז "וויי  זיך, ביי טראכט  מענטש דער  וואס דאס  אז געזאגט , האט  זי"ע לעכעוויטשער ַַָָָָָדער

א  ביי טעות א געמאכט  האט ער אז  זיך באשולדיגט ער  אדער שאדן, א אליין זיך פאר געווען גורם ַַַַַַַַָָָָהאב

כפירה זענען געדאנקען אזעלכע  וכך, כך שאדן א געווען גורם איהם  האט  וואס  געטוהן, האט ער וואס אקט  ַַַַָָָָָגעוויסן

רירן  צו  אליין ביכולת נישט איז  ער גארנישט, האט אליין ער  אז ווייסט מענטש דער אויב ווייל ïרטית, השגחה ַַַָָאין

השמים . מן איז  אלעס  אז  ווייסט  ער  נאר זיך, וועגן פיל  אזוי נישט  ער טראכט  פינגער , מיט 'ן ַַַַַָאפילו

געזאגט האט  זי"ע  קאריצער  ïנחס'ל  רבי  מב)הרה"ק  אות ואמונה, אמת שער ח "א, פנחס", פון ("אמרי ווערטער די אויף  ָָָ

חז "ל  ט :)די נדרים שלעכטע(עי' זייערע אויף  חרטה מיט  פול  שטענדיג זענען רשעים די חרטות". מלאכים "רשעים 
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השפעות , גרויסע  אנגעגרייט  שוין  זענען  עס  - עליהם  ָהתפלל
תפילה אויס בלויז זיך פעלט  עס 

øòèééååøéî ïòðòééì äøãñ øòã ïéà(ä ,á)ïéà íãàå"
ïòååòâ èùéð æéà ñò ïåà ."äîãàä úà ãåáòì

(øòéøô)èâàæ .ãøò éã ïèòáøààá ìàæ ñàåå ùèðòî à©¨¨©©¨

ïéà èàä øòèùøòáéåà øòã ñàååøàô íòè øòã ,é"ùø©¨¨

æéà'ñ ìééåå æéà ,ïòðòâòø ìàæ ñò èëàîòâ èùéð áééäðà̈©¨

.ãøò éã ïèòáøààá ìàæ ñàåå ùèðòî à ïòååòâ èùéð©¨¨©©

ïåô äáåè éã ïòðò÷øòðà èùéð øòðéé÷ èòåå ,àìéîî
ïôàùàá æéà ïåùàøä íãà ïòåå .èìòåå øòã øàô ïâòø©©©

èâéèéåð èìòåå éã æà èðò÷øòðà èàä øò ïåà ,ïøàååòâ¨¨©

ñò æà ïòååòâ ììtúî øò èàä ,ïâòø ïéà ÷øàèù êéæ©¨©

,èðâòøòâ ò÷àè èàä ñò ïåà ,ïâòø ïòîå÷tàøà ìàæ¨©¨¨©

ïæàøâ éã ïåà øòîééá éã ïñ÷àååòâ ïòðòæ éåæà ïåàיב. ©©¨

ïòäòæøòã æà ,ì"æ é"ùø ïåô øòèøòåå éã ïåô øéî©

èìòåå éã èìòèùòâ÷òååà èàä øòèùøòáéåà¨©

ïùèðòî òìà øàô èééøâ æéà òôù éã æà ,ïôåà ïà óéåà©©©©

,ïòîå÷àá èùéð ñò ïò÷ ùèðòî øòã øàð ,èìòåå øòã ïåô¨

øàôøòã èòá øò æéáיגøòã æà ïñééåå øéî ùèàë ïåà .¨©

òðééæ òìà øàô æéétù åö¯èééøâ øòèùøòáéåà©©

ùàáòøòééæ òìà ééæ óéåà òétùî æéà øò ïåà ,ïùéðòôò ©©

דאך  זיי זענען עבירות, זייערע  אויף  חרטה  שטענדיג האבן זיי  אויב געפרעגט , קאריצער פנחס'ל  רבי האט  ָָָָמעשים.

"רשעים"? טיטל  מיט 'ן חז "ל, די דורך גערופן זיי ווערן פארוואס און תשובה", ַָ"בעלי

איז ער  אויב שאדן, א האט מענטש  א ווען איז, דערפון כוונה  די אז  קאריצער , פנחס'ל  רבי הרה "ק  ַַַָָָענטפערט 

רשע דער אבער  הימל, פון באשערט  געווען איז ïאסירט , איהם  מיט האט עס וואס דאס אז  ער  גלייבט  צדיק, ַַַַָָָָא

געטו האב איך אז מיר, איז "וויי זיך, ביי שטענדיג טראכט  ער "חרטות", מיט פול  שטענדיג  אזוי,איז און אזוי הן  ַַַַָ

"רשע". אלס באצייכנט  ער ווערט  דעם וועגן שאדן". א געברענגט מיר האט  דאס ַַַָָָווייל

זאגן מיר  וואס  צחות, בדרך אזוי טייטשן ספרים  שב "ק)די  ליל תצמיח(זמירות פדותינו  לרווחה , יוצלו משיח "מחבלי ַָָ

[ווי שאד " "א טייטש  אויך איז  "חבל " ואנחה ". יגון לא:)ונס מאל(שבת אפט א.ד.ג .]. וכו' דרתא" ליה  דלית על  "חבל  ַַַָָָ

וואס ... שאד' 'א - 'חבלים' אלע די  געזאגט ...'. האב 'איך אזוי'... געטוהן האב איך אז  שאד 'א מענטש, דער ַַַַַַָָָָָָָָזאגט

נאר מענטש . פונעם הארץ  אין אמונה  די ïא שוואכן זיי ווייל  משיח ", "חבלי די פון טייל  זענען זאגט, מענטש  ַַָָָדער

וועט ער ואנחה", יגון ונס תצמיח  "פדותינו אז זוכה  ער איז אמונה , פון  אור אן  מענטש  אינעם  שיינט עס ַַווען 

עס האט אויבערשטער  דער  אז  וויסנדיג  פרייליך, זיין שטענדיג וועט ער ווייל  קרעכצן, און קלאגן נישט ַָָָקיינמאל

געטוהן.

דער אויף געלט  פארלוירן האב 'איך זאגט , מענטש דער אויב  אז זאגן, פלעגט זצ"ל , הגרי"ז  רב, בריסקער ַַָָָדער

בין  'איך  ארויסגעפאלן'... געלט  דאס  איז דארט  פון און לאך, א געהאט האט  רעקל  מיין פון טאש  די  ווייל  ַַַַַַָָָָגאס ,

פון  בחינה  א דאס  איז  צעריסן', זיך האט עס  ווען תיכף לאך  דעם צוגענייט  גוט נישט  האב איך אז נאר , א ַַַַָָָגעווען

דער 'וויבאלד זאגן: דארף  מענטש  דער  וועלט. דער אויף אויבערשטען דעם  פון הנהגה  די אין רח"ל  ַַָ'כפירה '

לאך'. א געהאט  טאש מיין האט  דעם וועגן געלט, מיין פארלירן זאל  איך אז געוואלט האט  ַַַַַָָָָָאויבערשטער

שרייבט יב. מהרש "א כט :)דער קידושין  אגדות, נס(חידושי א פון בגדר נישט איז  תפלה, דורך  ïאסירט  וואס נס א ַַַַָאז

איהם מ 'רעכנט  אז  דערויף  זאגן חז "ל  די זכותיםוואס  זיינע  פון ח"ו ïלב :)ארא שבת אויבערשטער(עי' דער ווייל  , ַַָָָ

און  דערויף, בעטן זאל  האבן, עïעס  דארף וואס מענטש  דער אז  וועלט, דער  פון  בריאה די אויסגעשטעלט  ַַָָָָהאט

"נס". א נישט  אינגאנצן איז  דאס  און ווערן, געהאלפן וועט ַַָָער

געזאגט  האט  זי"ע איש " "חזון דער  וואס  באקאנט  איז קג)עס ע' ח"ז, איש ", טוהן ("מעשה צו חיוב דעם  וועגן ַַָָָ

ïעולה א טוהן צו אויך מענטש פונעם זיך פארלאנגט  אמאל  נאר תפלה , איז  השתדלות הויïט די  אז  ַַַַַָָהשתדלות,

ער האט ïעולה, די פון הצלחה  די  אויף מתïלל  נישט  ער און ïעולה, א טוט מענטש  דער אויב אבער ַָָלמעשה,

השתדלות. פון חיוב דעם  געווען יוצא נישט האט  ער און פליכט , זיין געטוהן נישט  ָזיכער

זאגט יג . גמרא כו :)די זאגט (ברכות ïסוק דער ווי תפלה, אויף מרמז  איז  "עמידה", ווארט  דאס  ל)אז  קו, (תהלים ַָָָָ

זאגט  ïסוק  דער  ווי תפלה, מיינט "שיחה" ווארט  דאס  אויך ויפלל ". פינחס  א)"ויעמוד קב, כי (שם לעני "תפלה  ָָָ

זאגט  ïסוק  דער ווי תפלה , מיינט  "פגיעה " ווארט דאס  אויך שיחו". ישפוך ה ' ולפני טז)יעטוף, ז, אל(ירמיה "ואתה  ָָָ

פ 'גיעה, ש'יחה, ווערטער, דריי  די פון תיבות ראשי די אז הרמז, בעלי די זאגן בי ". תפגע ואל  העם... בעד ַָתתפלל 



בראשית  - קוואל  פרשה àéדער 
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æéà øò áéåà øàð ,ìîéä ïéà èééøâòâåö ïøàååòâ íäéà¨¨

óéåøòã ììtúîיד.

÷"äøäèâàæ ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáøú÷ãö") ¨

(åñ úåà ,"÷éãöäïåô çë íòã ïäòæ ïò÷'î æà©

úåòtùä éã ïòîå÷àá èùéð ïò÷ ùèðòî øòã æà ,äìôú©©

æéà øò áéåà ,ïøàååòâ èééøâòâåö íäéà øàô ïòðòæ ñàåå¨©¨

ééá ïòäòæ øéî ñàåå íòã ïåô ,óéåøòã ììtúî èùéð¨

èàä øòèùøòáéåà øòã åìéôà ùèàë æà ,àéáðä åäéìà©¨©¨

èâàæòâåö íäéà(ìîøëä øä ï'ôéåà ïòâðàâòâôéåøà æéà øò øòãééà) ¨©©
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éððò' ïèäòáòâ èàä øò æéá ,èâéæàá èùéð ééæ åäéìà©¨

.'éððò 'ä

פון  פארשריבן איז וואס שפע  די באקומען צו  וועג איינציגסטע  דער אז רמז , א איז  דאס  "שפע". איז ַַַַָָע 'מידה ,

תפלה . איז הימל ,

זאגט יד . זי"ע  סאסוב'ער לייב  משה רבי  פח)הרה "ק אות הרמ"ל, זאגן(חידושי מיר וואס  ווערטער  די שמונה אויף  (תפלת ַָָָ

מעשרה ) דארפן פארוואס  באמת". בשמך הבוטחים לכל  טוב  שכר געבן "ותן זאל  אויבערשטער דער אז  בעטן יר  ַַַָָ

דער בריה "? כל  שכר  מקפח  הוא ברוך הקדוש  "אין אז דאך  ווייסן מיר בטחון? האבן וואס  מענטשן די פאר ַַָָָשכר

פארדינט? זי וואס שכר  דעם  באשעפעניש , יעדע פאר באצאלט  ַַַַָָאויבערשטער

ווען  נאר שפע , מענטש דעם פאר נישט מען געבט הימל  פון אז  סאסוב'ער, לייב משה רבי הרה"ק  ַַַָענטפערט 

ווייל שכר, דעם אויף נישט  בעטן זיי אז  אויבערשטען, דעם אין בטחון פיל  אזוי האבן צדיקים  די דערויף . בעט  ַַָער

לכל טוב שכר "ותן זיי: פאר זיין מתïלל מיר דארפן דעם וועגן און איהם, אויף  ממילא דאך זיך פארלאזן ַַַָָזיי

באמת"... בשמך  הבוטחים 

געדארפט האט  זי ווען צייט  דער פאר "בעיביסיטער", א ביי קינד איר  איבערגעלאזט  האט  מאמע  א משל: דרך  ַַַַַָָָעל 

פאר'ן  דערלאנגט  "בעיביסיטער" די האט געוויינט . האט  זי און הונגעריג, געווען איז  קינד דאס  הויז . פון ַַַָָָארויסגיין

דאס אבער היים, דער פון ארויס איז  זי איידער איבערגעלאזט  האט מאמע  די וואס  פלעשל דאס  טרינקען צו ַַָָָָָָקינד

געבן  עצה אן זיך קענענדיג נישט און אזוי , וויינט  קינד דאס פארוואס  וויסנדיג נישט געגעסן. נישט  האט  ַַַָָָקינד

ווען  און שעה , עטליכע  דורכגעגאנגען זענען עס  געוויין ... א אין אויסגעבראכן  "בעיביסיטער " די אויך  האט  ַַָָדערמיט,

גענומען  זי האט וויינען, - קינד דאס  און "בעיביסיטער " די - ביידע ווי געזעהן און געקומען אהיים איז מוטער ַָָדי

שïייז דאס וועלכן דורך לאך, א עפענונג, אן געווען  נישט איז  עס  אז  באמערקט, און האנט , דער אין פלעשל  ַַַַַָָָדאס 

וועלכער קינד, פון מויל אין פלעשל דאס אריינגעלייגט לעכל , קליין א געמאכט  מוטער  די האט ארויסגיין... ַַַַָָָזאל 

שלאף ... טיפן א איינגעשלאפן איז  און עסן, אנגעהויבן באלד ַַָָָָהאט

דורך  "לעכל", א מאכן צו איז  טוהן, דארף  ער וואס  אלץ מענטש . דעם פאר גרייט  איז  שפע  די נמשל: ַַַַַָדער

"תפלה "... זיך: רופט  "לעכל" דאס  השפעות. גרויסע די געבן איהם מ'זאל  ָָוועלכן

אויך  אויף  בעטן צו ברוחניות, אויך שייך איז תפלה, אן זאך שום  קיין באקומען נישט מ 'קען אז  ענין ַַַָדער

א  געזאגט האט  ירושלים, גאב"ד זצ "ל, זאנענפעלד חיים יוסף  רבי גאון דער  ווי הצלחה , ïסוקרוחניות'דיגע  דעם ויף ָָָ

סדרה היינטיגע אן)אנהייב זיך  הייבט תורה גאנצע די וועלכן דער(מיט הארץ ". ואת השמים את אלקים ברא "בראשית , ַָָ

ïסוק לעצטער דער צד"י. און בי"ת זענען ïסוק , דעם פון אות לעצטער דער און ïסוק, דעם פון אות ערשטער

ענדיגט און וא"ו, א מיט אן זיך פאנגט ישראל ", כל  לעיני משה עשה  אשר  וגו' החזקה היד  "ולכל  תורה: דער ַַָפון

סיי  אז  אונז, לערנט דאס  תפלה. פון תרגום  דער  איז  וואס  "בצלו ", אותיות די עס  איז צוזאמען למ "ד. א מיט ַַַָָזיך

לערנען פון סוף  ביים  סיי אנהייב , אונז)ביים ביי קיום  א האבן זאל תורה די אז מ'וויל צו(ווען זיין מתפלל  סאך  א מיר דארפן  ַַַַַָָָ

דשמיא. סייעתא צו זיין זוכה זאלן מיר אז  אויבערשטען  ַָדעם

ïסוק  אין מרומז  אויך איז כב)דאס  יד, דעם(בראשית אויף  זאגט עליון". א-ל  ה' אל  ידי הרימותי וגו' אברם  "ויאמר  ָָ

מתïלל און הענט  די אויפהייבן שטענדיג דארף מענטש דער ווייל  ה'", קדם בצלו ידי "ארימית אונקלוס , תרגום ַדער

מתïלל ער דארף - עליון" "א-ל  דער - באשעפער פון תורה  לערנט  ער ווען אויך און אויבערשטען, דעם צו ַַזיין

תורה . אין הצלחה  האבן  צו ָזיין
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זי"עטו . הקדוש  החיים" "אור  דער  זאגט  כב)אזוי ל, ויפתח(בראשית אלקים אליה וישמע  רחל , את אלקים  "ויזכור  ַָ

איז זי און תפלה , איר געהערט האט  ער און  ע "ה, אמינו רחל  געדענקט  האט אויבערשטער  דער רחמה", ָָאת

געדענקט איר  האט אויבערשטער  דער כאטש  אז הקדוש, החיים" "אור  דער זאגט קינד . א מיט געווארן ַַָָָָָגעהאלפן

תפלה, איר געהערט האט אויבערשטער דער און אלקים", אליה "וישמע זיין, מתפלל  געדארפט  זי האט  גוטן , ַָָצום

זיין  מתפלל  געדארפט זי האט קינד, א האבן זאלן זי געווען גוזר האט אויבערשטער דער ווי דעם נאך  אויך ַַָָָָָווייל 

איר . צו אנקומען זאל  הש ïעה  די אז ַָָדערויף ,

א  איהם  פאר אנגעקומען איז עס אז ïאסט -אמט , פון מעלדונג א באקומט מענטש א משל , דרך  גרויסעעל  ַַַַַַַָָ

אין  אריבערגיין אליין מוז  ער געלט. דאס  ברענגען אהיים  נישט אבער איהם וועט ïאסטמאן דער געלט . ַַַַָָָסומע

פאר אן  גרייט  אויבערשטער דער וואס הש ïעות די מיט איז  זעלבע דאס  געלט . דאס  אïצונעמען אפיס, ïַָָָָָָָאסט

אונז . צו אנקומען זאל  עס  אז דערויף , זיין מתïלל  אבער מ 'דארף אמט ", "ïאסט אין שוין ליגט עס  ַַַָָָָאונז.

קליין  א געווען איז  ער ווען אז  געווען, מודה יארן  עלטערע  די  אין האט מענטש  א משל , א געהערט  האבן ַַַַָָָמיר

בוי -מייסטער דעם אויף בייז געווען ער איז  נישט("קאנטראקטאר ")קינד, זיך  האט  ער אז  דירה , די געבויט האט וואס  ַַָָָָָ

בענקעל , א נעמען ער דארף לעקטער, די אנצינדן וויל קינד קליין א ווען  בייש ïיל, צום איהם... מיט  ַַַָגערעכנט

טרינקען  וויל ער ווען אנצוצינדן. עס  לעקטער פון קנעפל  דאס  דערגרייכן ער  קען דאן ערשט און דערויף, ַַָָארויפקריכן

קאכער דעם אנצוצינדן כדי לייטער א מיט ארויפגיין ער דארף קאווע , פלאש)ווארימע  נעמען (ווארים צו כדי אדער , ַַַַַַַָָָ

ער אז  סכנה א דאך הערשט דערפון, שוועריקייט די צו צוגאב אין שענקלעך. הויכע די פון צוקער און קאווע  ַַַָָדי

סïעציעל איז  בנין דער אז  אבער, ער  פארשטייט עלטער, ווערט  ער ווען לייטער... פון אראïפאלן חלילה נישט ַַַַָָָזאל 

קינדער ... פאר נישט מענטשן, ערוואקסענע פון באנוץ  צום געמאכט איז  עס  ווייל  אופן, אזא אויף  געווארן ַַַַַַָגעבויט 

זאל ער טאטן , זיין ביי בעטן ער  דארף קאווע, אנקאכן אדער צימער, אין לעקטער  די אנצינדן וויל  ער ווען ַַַָָָָָממילא,

איהם . פאר טוהן ַעס

ווילן  מיר אויב  "קינדער". די פאר  נישט  און זיך, פאר וועלט די באשאפן האט אויבערשטער דער איז, נמשל  ַַַַָדער

געבן", צו עצה אן "אליין זיך מ 'ïרובירט אויב אבער אויבערשטען, דעם  פון  בעטן עס מיר  דארפן דערגרייכן, ַַַָע ïעס 

ירחם ... ה' בענקל ", פון "אראïפאלן חלילה  מען ַַָקען



בראשית  - קוואל  פרשה âéדער 

ïòäòæïòðòæ ñò áéåà 'éôà æà ,úåôñåú éã ïåô øéî©

òñéåøâ ùèðòî íòã øàô ïøàååòâ èééøâòâðà̈¨©

èùéð æéà øò áéåà å"ç ïøéìøàô ñò øò ïò÷ ,úåòtùä©

,ïééæ ììtúî øãñë ïòî óøàã øàôøòã .åöøòã éåàø©©

íåé ìëá äëøá ïåà äáåè éã åö ïééæ äëåæ ìàæ'î æà©¨

.äòù ìëáå úò ìëáå

ò÷àèíòã ïôàùàá øòèùøòáéåà øòã èàä øàôøòã ©©¨©©

,øòèøòåå ïãòø åö ,øåáéãä çë à èéî ùèðòî©

ñàåå ,ïòèùøòáéåà íòã åö ïééæ ììtúî ìàæ øò éãë¨¨

."äìôú òîåù êìî" øòã æéà øò

éåæàäùøt øòâéèðééä øòã ïéà øéî ïòðòééì(æ ,á)éäéå" ©

íãàá úååäå" :íåâøú øòã èâàæ ."äéç ùôðì íãàä¨

èñééâ à ïòîå÷àá èàä ùèðòî øòã ."àììîî çåøì¨©©

ùèðòî ïåô úåéç òöðàâ ñàã æà ,ñéåà èîå÷ .ïãòø åö©¨©

ïãòø åö çëá æéà øò ñàåå íòã ïåô øàð êéæ èîòð¨¨

æéà ïåùàøä íãà ,ïééèùøàô ïòî óøàã .ìéåî ï'èéî©©

èìòåå øòã óéåà ïééìà øòðééà ïòååòâ ñèìàîòã êàã¨¨©

(ïøàååòâ ïôàùàá øòèòtù èùøò æéà äåç ìééåå)êàã øò èàä ©©¨¨¨

èàä øò ñàååøàô .ïãòø åö ïòîòåå èéî èàäòâ èùéð©©¨¨

æåî ?ïãòø åö çë íòã ¯ "àììîî çåø" íòã èôøàãòâ©

.øòôòùàá ï'øàô ïòðòååàã åö ,æéà äðååë éã æà ,ïééæ©©©©

øéîúìéôú òîåù" æéà øòèùøòáéåà øòã æà ïñééåå©

ïãòé ïåô äìôú éã ñéåà èøòä øò ."äô ìë
ùèðòîטזèâàæ ò"éæ ùåã÷ä é"øà øòã éåå ,,"íé÷åñôä øòù") ¨

(äî÷ íéìäúìëì ,åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷" ÷åñt ï'ôéåà

אין טז . זאל "פארהאנד" אין טאכטער  א געמאכט חתונה  שמש , בית פון  איד היימישער א האט תשע"ח , סיון ַַַַַָָָכ '

פאר געלט צוזאמענגעשטעלט  רחמנים , בני  רחמנים  אידן, האבן ïרנסה , אין מצב ענגען זיין צוליב  שמש. ַַָבית

אויף בענקל מיט 'ן זיין וועט וואס פאטער, איר  געפרעגט כלה די האט  חתונה , די פאר שבת החתונה. צרכי ַָָָדי

פנים קבלת בעת'ן זיצט  כלה די א .א.וו .)וועלכן בלומען אויף(מיט  אז  געענטפערט, איר כלה די פון פאטער דער  האט  .ַָָ

אויף אבער החתונה , צרכי וויכטיגסטע די פאר צוזאמענגעשטעלט מ 'האט  קוים  געלט... קיין נישט  ער האט  ַַָָָדעם,

בענקל סïעציעלן דעם האבן וויל  זי אז  געבעטן  ווייטער אבער האט טאכטער  די געלט ... קיין דא נישט  איז ַָָָָָדעם

פאטער דער האט  ïנים , קבלת פאר'ן "בענקל " דאס  שטארק  אזוי בעט טאכטער  זיין אז  זעהענדיג ïנים. קבלת ַַַַָָָָביים 

געזאגט: ָאיר

דו אבער וועלט , דער  אויף  טאטע דיין טאקע  בין איך נו, טאטע ... דיין בין  איך ווייל געבעהטן, מיך האסט  דו  -ַַַָָ

קבלת  ביים בענקל  שיינעם א געבן דיר זאל  ער איהם , בעט הימל ! אין פאטער א טאטן!... א נאך דאך  ַַַַָָָָָהאסט 

ïנים ...

אויסגעוויינט גוט זיך און תהלים 'ל , א גענומען זי האט  חתונה  די ביפאר שבת די געטוהן. אזוי  האט כלה ַַָדי

פנים ... קבלת ביים "בענקל" א האבן זאל  זי אז אויבערשטען, פאר 'ן הארץ  ַַַַָָָדאס

איז עס ווען  שטאק . צוויי זיך  געפינען עס  וואו שמש, בית אין זאל "פארהאנד" אין פארגעקומען איז  חתונה  ַַָָָדי

אלזא, שטאק . יעדן אויף  חתונה איין חתונות, צוויי פאר מאל  אפט  דארט קומען חתונות, פון "סעזאן" גרויסער ַַָָָָָָָא

כבודה ... לפי כראוי בענקל , שיין א איר  פאר  צוגעגרייט  געווען דארט איז  ïנים, קבלת צום געקומען  איז כלה  די ַַָווען

פונעם שטאק אויבערשטען אויפ'ן  געמאכט  חתונה האט סיון, כ' נאכט, זעלבער דער אין היה. כך שהיה  ַַָָמעשה 

פון  זמן אויפ 'ן געווארט  איד  דער האט  חסיד, טשערנאבילער  א זייענדיג לאנדאן. פון איד פארמעגליכער א ַַַַַָָָָזאל ,

סיון כ' פון טאג אינעם חו ïה  די מאכן צו  נישט כדי תם, מקïיד)רבינו זענען קרייזן חסיד'שע סאך  א חוïה(ווי  אנדערע  די . ַַַַָ

געוו  האט וואס  כלה דערמאנטע די בענקל)(פון דאס שקיעהאלט די פאר פארגעקומען יא שעה )איז צוויי בערך פון חילוק .(אן ַַָָָָָָ

מחותן חסיד'ישן פונעם זון א זאל)ווען פונעם שטאק אויבערשטן  אויפ'ן געמאכט חתונה  האט נאכמיטאג (וואס יענעם  איז  ַַַָָָָָ

באמערקט ער האט געווארן, צוגעגרייט  געהעריג איז אלעס  צו זעהן צו זאל , צום  טאטן זיין פון שליחות אין ַַַַָָגעקומען

נישט זיך געפינט  כלה  די פאר  בענקל דאס  געווארן. צוגעגרייט נישט  איז זאל  דער זאל... אין דא גארנישט  עס ַַַַָָָָאז 

"מפיק צום טעלעפאנירט  מחותן, לאנדאנער דער פאטער, דער  האט א.א.וו. ïנים , קבלת פונעם צימער ָָָָָאינעם

ïלענער"...)אירועים" געמאכט("ïארטי  גרייט נישט  נאך האט  ער  היתכן געפרעגט, איהם  רוגזה פון טאן א מיט און , ַַַָָָ

זאל !...". אינעם צוגעגרייט  אלעס  דאך האב איך  איר ? רעדט "וואס געענטפערט, איהם יענער האט  חתונה? ַַָָָָדי 

כלה, די פאר בענקל  דאס אנגעגרייט  בטעות האט  אירועים " "מפיק דער  אז  ארויסגעשטעלט , זיך האט  ַַַָָָָש ïעטער

די  איז  אינצווישן זאל !... אונטערשטן זאל(ליטווישע)אין  אין אנגעקומען שוין געïראוועט כלה  דאך זיי האבן געזאגט , ווי (ווייל ַַַָָָָ



בראשית  - קוואל  פרשה דער  ãé

ñàååøàô ,øòååù æéà äøåàëì ."úîàá åäåàø÷é øùà©¨

,"åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷" :ïåùì èìtàã à ÷åñt øòã èâàæ¨©¨

,ïëàæ òãééá ?"úîàá åäåàø÷é øùà ìëì" êàðøòã ïåà¨©

,ïééèùøàô ïòî óøàã êéåà .äðååë òáìòæ éã êàã ïáàä¨¨©©

ìëì 'ä áåø÷ :"äåä ïåùì" à øòéøô èâàæ ÷åñt øòã¨©

íòðééà ïãòé åö èðàð æéà øòèùøòáéåà øòã ,"åéàøå÷"¨

ïåùì" à øò èâàæ êàðøòã ïåà ,íäéà "èôåø" ñàåå¨¨¨©

,øòååù æéà êéåà .úîàá "åäåàø÷é" øùà ìëì :"ãéúò
ïåùìä ÷åã÷ã ï'èéåìïåà ,êàæ ïééà ïâòåå èãòø "åéàøå÷" áéåà)©

(êàæ òøòãðà ïà ïâòåå èãòø "åäåàø÷é"÷åñt øòã èìàåå ©©©¨

,åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷" ,å"àå à èéî ïìééètà èôøàãòâ©¨©

."úîàá åäåàø÷é øùà ìëìå

êàðò"éæ ìàèéåå ìàåîù éáø ÷"äâä èâòøô ,àéù÷ à ¨©©

(ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâä ïåô ïåæ à)ééá ñàååøàô , ©©©¨

øùà ìëì" ééá øàð ïåà ,"úîàá" èùéð èééèù "åéàøå÷"¨

?"åäåàø÷é

èøòôèðòäéòùé àéáð øòã éåå èéåì ,ì"æéøà øòã
èâàæ(ãë ,äñ äéòùé)éðàå åàø÷é íøè äéäå" ¨

ééæ øòãééà êàð ."òîùà éðàå íéøáãî íä ãåò ,äðòà¨

ïãòø ééæ ïòåå ,ïøòôèðò ééæ êéà ìòåå ,øéî åö ïôåø ïìòåå
øéî åö êàð(äìôú èéî).äìôú øòééæ ïøòä êéà ìòåå ¨

øòã ñàåå ïùèðòî àã ïòðòæ ñò æà àã ïòî èäòæ¨©¨¨

åö ïôåø ééæ øòãééà êàð ééæ èøòôèðò øòèùøòáéåà¨

"ééæ ïåô òøòâøò" àã ïòðòæ ñò ïåà ,íäéà("íäî íéòåøâ"), ¨

äðåò íéììtúî íúåéäáå" ,ïééæ ììtúî ïôøàã ñàåå¨©

,ïòèùøòáéåà íòã åö ïòðòååàã ééæ ïòåå ïåà ,"íúåà©

.ééæ øò èøòôèðò

èâàæ:÷åñt ïåô äðååë éã æéà ñàã æà ,ì"æéøà øòã ¨©¨

æéà øòèùøòáéåà øòã ,"åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷"
ùèàë ,íäéà åö ïôåø ñàåå ïùèðòî òìà åö èðàð¨©¨¨

ééæ ãìàáéåå øàð ,åöøòã éåàø èùéð ïòðòæ ééæ åìéôà©¨©

åö èðàð øò æéà ,ììôúî ïòðòæ ïåà íäéà åö "ïôåø"¨

à óéåà ïòééèù ñàåå ïùèðòî àã ïòðòæ ñò øòáà .ééæ¨¨¨©

åìéôà ,úîàá 'åäåàø÷é' øùà ìëì :äâøãî òøòëòä©

ïòðòæ èöòé ,ãéúòì èùøò íäéà åö ïôåø ïìòåå ééæ áéåà
øòã æéà ,ïâòååèñòãðåô ,ììtúî èùéð êàð ééæ¨

.ééæ åö èðàð øòèùøòáéåà¨

èâàæïåô ïééæ ìéåå ñàåå ùèðòî øòã æà ,øòèééåå øò ¨©¨

èøòôèðò øòèùøòáéåà øòã ñàåå ïùèðòî éã¨

àã æéà ,íäéà åö ììtúî ïòðòæ ééæ øòãééà êàð ééæ¨¨

ñàåå íéãéñç éã ïåô ïééæ ìàæ øò :éàðú à íòã øàô©©¨¨

,ïòðòååàã ééæ ïòåå .ïòðòååàã íééá ïååëî âéãðòèù ïòðòæ©©

ïî" èùéð ,úîà ïà èéî ïòèùøòáéåà íòã ééæ ïôåø©

íàå" .õøàä ïåô úåéîéðt ïà ,óéåàðáéåà ¯ "õåçìå äôùä¨©

èøòôèðòòâ øò èòåå éåæà øàð ïåà ,"äðòð åðéà ,åàì
åäåàø÷é øùà ìëì ,÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà ïåà .ïøòåå¨

.'úîàá'

øòãïòðòååàã ñàåå éã ïåô øòáà æéà ñàåå ùèðòî¨¨¨©

æéà ,å"ç äøö à ïéà êéæ ïòðéôòâ ééæ ïòåå øàð©

÷øàèù éåæà èùéð êéåà øòèùøòáéåà øòã ééæ èéî åìéôà©©

à èéî ïåà úîà ïà èéî ïééæ ìàæ ñò æà ,÷ã÷ãî©¨©©

'ä áåø÷" ÷åñt øòã èâàæ íòã ïâòåå .äðååë òâéøòäòâ¨

"úîàá" ñéåà èùéð èøéô øò ïåà ,"åéàøå÷ ìëìéåæà)©

(÷åñt íòðåô "àôéñ" éã ïéà éååïôåø ñàåå ïùèðòî éã ìééåå ,¨

ïòðòæ ééæ áéåà 'éôà æéà ,ïòèùøòáéåà íòã åö âéãðòèù
èùéð ïáàä ééæ ,"úîàá" ÷øàèù éåæà ììtúî èùéð©©¨

íééá ïéæðéà ïáàä óøàã'î ñàåå äðååë òöðàâ éã ïéæðéà©¨©¨

ééæ åö èðàð õìà êàð øòèùøòáéåà øòã æéà ,ïòðòååàã©¨©¨

èøòôèðòøàô æéà íòã èéåì .ééæ èøòôèðò øò ïåà©

åäåàø÷é øùà ìëìå" èùéð èâàæ ÷åñt øòã ñàååøàô©¨¨

òãééá ïèôòäàá èåè å"àå úåà øòã ìééåå ,"úîàá©

פריער) שעה  צוויי חוïה איזדי זי ביז צוגעווארט שוין ער האט  בענקל , אויפ'ן שוין זיצט  כלה די אז זעהענדיג און ,ַַָ

שטאק !... צווייטן אויפ 'ן בענקל דאס  ארויפגענומען ער האט  דאן און חוïה, די צו  ַַַָָָגעגאנגען

זי  אז  כלה , די פון תפלה די געהאלפן האט  ïנים, קבלת פאר 'ן בענקל  א ווי קלייניגקייט  אזא אויף אפילו ַַַַַַָָָיא,

און  הימל"... אין טאטן  דיין  "בעהט  געזאגט איר האט פאטער איר וואס  געטוהן האט  זי ווען בענקל , א האבן ַַָָָָָָָזאל 

שטייגער ... אמעריקאנער  אויפ'ן "בענקל " א נאר בענקל , א סתם געווען נישט  איז ַַַַָָדאס

בעטן  געקענט  שוין דאך זי האט געווען, מתïלל  יא שוין האט כלה  די אויב אז  זאגן, מען קען צחות דרך ַָָָָָעל 

חתן-כלה אויב אז געזאגט, האט זי"ע  רב שינאווער  דער ווי המשיח, ביאת אויף  גאר אדער דירות... צוויי באקומען ַָָָָָצו 

משיח 'ן! ברענגען געקענט  זיי וואלטן חוïה , די פון טאג אין ïועל'ן  צו  בכח אלץ זענען זיי וואס געוואוסט  ַָָָָוואלטן



בראשית  - קוואל  פרשה åèדער 

èøàñ òøòãðåæàá ééååö ïåô ïòî èãòø àã øòáà ,íéðéðò¨¨©¨

.ïùèðòî
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