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ïסוק א . דעם אויף געזאגט האט זי"ע  זוועהילער שלמה 'קע  רבי ט )הרה"ק  ב, אין (קהלת לי". עמדה  חכמתי "אף  ָָ

"חכמה" דאזיגע  די ï'שוטה. א'מונה  תיבות ראשי "אף ", - ע"ה? המלך שלמה  פון חכמה די באשטאנען איז ַַָָוואס

המלך. שלמה פאר בייגעשטאנען איז ïשוטה ", "אמונה  זיך רופט  ַַָוואס 

זיך  נישט  און מצב, יעדן אין באשעפער דעם דערמאנענדיג ïשוטה, אמונה זיין - "חכמה " יעקב'ס  איז  דא ַָאויך 

עס אדער נאמען , באשעפער'ס  דעם דערמאנען צו אויסמיידן מעג ער  צי  "היתרים ", און "ïלïולים" אין ַַָָָאריינלאזן

ברכות. די באקומען זאל  ער אז  בייגעשטאנען איהם איז  נפש", "פיקוח צוליב מצוה, א דערביי דא אפילו ַַַַַָָאיז

איש " "מעשה  ספר אין געברענגט  ווערט באמבערגער)עס ציון בן  הג"ר  בשם ע"ב , ע' האט(ח"א, זי"ע  איש " "חזון דער  ַָאז

ïרטית, השגחה  אין אמונה  תלמידים , די פון  הערצער די אין  איינווארצלען  זאל ער מחנך, א פאר הדרכה א ַַַָָגעגעבן

זיין  אין איינגעקריצט  ווערט  עס  בחור. א אדער קינד יונג א פון הארץ  אויפ 'ן משïיע  שטארק  זייער  איז  דאס ַַַַָָווייל 

אויבערשטען, דעם פון געפירט  ווערט אלעס און ח "ו, "הפקר" גארנישט איז  וועלט דער אויף אז אייביג, אויף  ַַַָהארץ 

הצלחה . האבן צו וועג אויסגעטראטענער דער  איז דאס זיין. מתïלל  מען  קען אלעם אויף ַָָָאון

און ב. עדן גן דעם הימל  פון געוויזן איהם מ 'האט  אז  געזאגט , האט  זי"ע קאברינער  דער וואס  באקאנט איז ַַַָָָָָעס

טאקע , איז  אזוי ווייל  גוט .... ניט זייער ס 'איז "ברידערלאך, חסידים: די צו אויסגעפירט האט ער  און גיהנום , ַַַָדעם

דערשראקן  שטארק  געווארן זענען חסידים די ווי זעהענדיג  רוטן". פייערדיגע מיט מענטש א מ 'שלאגט  ווי ïַַָָָונקט 

קאברינער דער האט ווערטער, שארפע  זיינע צוגעלייגט:פון ַָָ

גיהנום ... פון ארויסווארפן איהם  חבלה מלאכי די וועלן באשעפער, אין גלייבט וואס  מענטש  דער אבער -ַַַָָ

איז וואס  איד, א מיט מעשה  א דערציילט  האט  זי"ע סלאנימער  מאטיל רבי הרה "ק נאכגעזאגט , שוין האבן ַַָָָָָָָמיר

רח "ל . כישוף פון חכמה די לערנען צו פארגליסט  איהם  זיך האט  עס  אז  ווייט, אזוי  אויף  ברוחניות געפאלן ַַַַָליידער 

חז"ל די זאגן באקאנט, סז:)[ווי "מכחישין (סנהדרין זענען זיי ווייל  "כשפים" אנגערופן  ווערן זיי געזאגט , האט יוחנן רבי ַַָָָָ

דער זאגט זייט, צווייטער דער  פון  מעלה. של  ïמליא די פון כח  דעם אïשוואכן ח"ו טוהען זיי מעלה". של ַָָפמליא

לה )ïסוק ד, עיי"ש].(דברים כשפים", לדבר "אפילו  דעם, אויף  זאגט  חנינא רבי און מלבדו", עוד ַָ"אין

כישוף גרויסער א אלס געגנט  גאנצער דער אין באקאנט געווען איז  וואס  גוי א צו געגאנגען  איד דער ַַַַַַַָאיז 

דער און כישוף, פארשידענע  געמאכט האט  מאכער כישוף דער  כישוף . מאכן צו אויסלערנען איהם  זאל ער ַַַַַָָמאכער ,

אויף נעמען דארפסטו  "יעצט  געזאגט : איהם  מאכער כישוף דער האט  פייער. פון חיות דערזעהן  ïלוצלינג האט  ַַָָָאיד

איז ער יא, געזאגט , איד דער האט  משïחה ". דיין מיט  פארבינדונג יעדע  אויפצוגעבן גרייט  זיין  זאלסט דו ַָָָָזיך,

"ארומגעארבעט" און טומאה, פון נעמען פארשידענע געזאגט  ווייטער מאכער כישוף  דער האט דערנאך ַַַַָָָגרייט ....

א  געוואפן האבן  וואס פייער, פון חיות  פארכטיגע מער און גרעסערע  געזעהן האט איד  דער ביז  כישוף, זיין  ַָָָָָמיט

דער האט דאן שטיקער. אויף  צערייסן  צו  איהם  גרייט געווען זענען  און אנגעקוקט , זיי האט וואס יעדן אויף  ïַָָָָחד

איד: דעם  צו  געזאגט  מאכער ַָכישוף

נישט ... אויב ווייל רח"ל, ג-ט דיין אין לייקענען דארפסטו  יעצט , -ַ

די  אין לייקענען צו ווי זאך אזא פון הערן געוואלט נישט האט  ער דערשראקן. שטארק זיך האט  איד  ַַַַָָָָדער

זענען  מינוט , יענע  אין אחד". ה ' אלקינו ה ' ישראל  "שמע  הויך: אויסגעשריגן האט ער און ח"ו, אמונה ָאידישע

אנדערע די פון נישט און חיות, די פון נישט זכר, א אפילו  געזעהן נישט  מ 'האט  חיות. אלע געווארן ַַַַַָפארשוואונדן

מזיקים .

געזאגט: איהם מאכער כישוף דער  ַָָהאט 
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דא  ביזט דו אז  זעה  איך מיר. פון לערנען געקומען זיך ביזט דו פארוואס  נישט ווייס  איך מיט- באקאנט מער  ך ַַַָָ

מאכער ... כישוף אנדערע  די פון און מיר, פון מער כישוף , פון 'חכמה ' ַַדי

איז דאס  מזיקים. און דינים אלע  בטל מ 'מאכט  אז  באשעפער, אין אמונה אמת'ע פון מדרגה  די איז דאס ַַַַָָָאט 

נישט נאר זיך זאל  ער מצב  פארא וואס  אין מענטש , יעדער נאר צדיקים, גרויסע  פאר נאר געווארן געזאגט  ַַַָָָָָָָנישט

כישוף )געפינען  פון "חכמה " די איהם  ביי לערנען  צו כדי מאכער, כישוף  צום  געגאנגען אפילו  שוין איז וואס ïארשוין נידעריגער יענער אבער(ווי ַַַַָָ

ח"ו . שלעכטס קיין ïאסירן נישט  איהם מיט  קען ïשוטה, אמונה  מיט זיך שטארקט ער ַַאויב

סיבהג . גאנצע  די אז מעגליך איז  עס  חיזוק. געוואלדיגע  שע ïן דא פון קען ח"ו יסורים ליידט וואס  מענטש  ַַָָדער

את  "השמיעיני איהם: זאגט ער תפלה. זיין הערן וויל  אויבערשטער  דער ווייל דערפאר נאר איז  יסורים  די ַָָפון

מען  הערט  הימל  אין  אז טראכטן צו זיך, ביי געפאלן ווערן נישט  מענטש דער  טאר  ממילא, ערב". קולך כי ַַַָקולך,

נישט נאך תפלה זיין איז  דעם וועגן און  קול , זיין הערן וויל  אויבערשטער דער ווייל  תפלה , זיין נישט ָחלילה 

בעטן. ווייטער זאל  ער כדי געווארן, ָָגעענטפערט 

נחל" "ערבי דער שרייבט  וארא)אזוי פ' ווערן,(ריש צו  ערפילט  מענטש  א פון בקשה  די פארש ïעטיגט  אמאל אז  , ַַַַַָ

איהם . צו זיין מתïלל  זאל ער  אז וויל  אויבערשטער דער ַָווייל 

ïסוק  פון כוונה  די איז  דאס  אז  נחל", "ערבי דער ג)זאגט  פו , איז(תהלים  היום". כל  אקרא אליך כי ה ' "חנני ַָָ

דערנאך  ער זאגט  פארוואס  אזוי, אויב מתנה , אומזיסטע  אן חנם ", "מתנת א בעטן פון לשון א איז "חנני" ַַַַַָָָשווער,

ז איינער ווי אקרא", אליך מען "כי דארף אויך טאג. גאנצן א דיר  צו  רוף איך ווייל שכר געבן מיר זאלסט דו ַַַָָָאגט,

געדארפט וואלט ער רופן. איך וועל  דיר  צו ווייל  - אקרא" אליך  "כי עתיד, לשון א זאגט  ïסוק דער וואס ַַַָָָפארשטייט 

א  באלד מיר גיב ה '", "חנני געבעטן, האט ע "ה המלך  דוד איז , ïסוק פון כוונה  די נאר קראתי"? אליך "כי  ַַָָָזאגן

כל אקרא אליך  "כי ווייטער , ער  זאגט דעם  אויף  תפלה? מיין הערן דאך ווילסט דו זאגן , וועסטו  איי, חנם", ָָָ"מתנת

נויט . מיין פון העלפן מיר וועט  ער ווי דעם נאך אויך  אויבערשטען, דעם צו רופן  סיי-ווי וועל  איך  ָהיום ",

חז"ל  די זאגן דעם פאר אז  יסוד, גרויסן א מוסיף  איז נחל" "ערבי מד:)דער  תפלה(סנהדרין אדם יקדים  "לעולם ַַַָ

אויבערשטער דער ווייל  ח"ו . איהם אויף קומט  צרה די איידער זיין מתïלל  שטענדיג זאל  מענטש  דער  ָלצרה ",

ער ווען דעמאלטס נאר בעטן נישט וועט  מענטש  דער אויב  און קינדער , אידישע  פון תפלות די הערן צו  ָגליסט

מענטש דער  אבער  בעטן. סאך א זאל  ער כדי ווערן צוריקגעהאלטן בקשה  זיין וועט  ישועה, א אין זיך ַַַַָָנויטיגט

איהם אויף ברענגען צו סיבה א דא נישט  איז - ענג נישט  איהם איז  עס  ווען אויך - מתïלל  שטענדיג איז  ַָָוואס 

תפלה, זיין פון זכות אין ווערן, אוועקגענומען באלד  עס  וועט  צרה, די חלילה האט  ער  אויב אפי' און ח"ו, צרה ַַַָא

עיי"ש .
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מאשין א אוועק מ 'שטעלט  אז מקוואות, די אין  היינט  איינגעפירט איז  עס משל , דרך  על  צוגעבן, ("טורנסטייל"מ 'קען ַַַַ

מענטשבלע"ז) א האט אמאל מקוה. די פון טויער  דער זיך עפנט עס  און סכום, געוויסן א אריין מ 'לייגט  ַַַַָָוואו

איין  געלייגט האט ער און אריינצוגיין, שקלים  צען געפאדערט זיך האט  עס וואו  מקוה א אין  אריינגיין ַַַָָָָגעוואלט 

אריינגעלייגט ער  האט  געעפנט... נישט  זיך האט עס אבער שקלים , 5 און 4 ווייטער, אזוי און שקל, א נאך ַַַָָָָשקל ,

איז געעפנט  נישט  זיך  האט  עס אז  זעהענדיג און ניינטן... א און שקל , אכטן אן און שקל, זיבעטן א זעקסטן, ַַַַַַָא

מקוה די פון אנטלאפן  און אויפגערעגט, געווארן "געלט ער זענען מקוה  די פון בתים בעלי די אז זיך , ביי  געטראכט האט (ער  ַַַָָָ

דארט...) אריינקומען קענען צו  כדי  "דערלייגן", דארפן נאך וועט ער שקלים וויפיל ווייסט ווער און גענוג... נישט איז זיי, מ'געבט  וויפיל וואס  ַַָָָפרעסער",

איז  איינער א אזא אין איהם  פאר געעפענט  זיך טויער דער וואלט שקל, איין בלויז  פאר ווייל  שוטה , א אבער ַַַַַַָָ

טיר? זיין ביי געשטאנען שוין איז  ישועה  די ווען  אנטלאפן, ער איז  פארוואס  שעה. ַַַָָמזל 'דיגע

ישועה? דיין פון טיר  די ביי ממש שוין שטייסט  דו ווען תפלה, די פון מייאש  זיך ביזטו פארוואס  נמשל : ַָדער

די  פון טויערן  די  תיכף  איהם  פאר זיך  עפענען אמאל, אויף 'צענער' א פון מטבע א אריין לייגט  מענטש  א ווען ווי ïונקט  אז זיין, אויך  אפשר  ַַַַַַַָ(עס

פארגאסן  וואלט ער ווי גלייך  איז דערצו , מסוגל איז  וואס ארט אדער צייט די  אין  רצון", "עת אן אין בעט  מענטש  דער ווען זעלבע , דאס איז ַַָָָָָָמקוה ,

נענטער) סאך  א איז ישועה זיין און מיטאמאל, תפלות סאך  .א ַַַַַָ

מיט גורם איז ער ווייט ווי נישט  ש ïירט ער און אמאל, נאך בעט  ער און מתïלל, מענטש דער  איז  מאל  ַָָָָאפט

געווען  משלים ער וואלט  מער, נאך געווען מתפלל  וואלט  ער אויב אז  און  ישועה, זיין דערנענטערן צו  תפלה  ַָָָיעדע

גוטן. צום  ïעולה זיין

חז"ל  די זאגן ט )אזוי פי"א , ווארט(דברים פונעם  צאל די ווי אזוי  תפלות, 415 געבעטן האט  ע "ה רבינו משה  אז  ַַַָָָָ

געווארן, געענטפערט נישט  זענען תפלות זיינע  כאטש  און  ישראל . ארץ  אין אריינקומען  קענען זאל ער אז  ַַָָָ"ואתחנן",

צווייטע ... די נאך תפלה איין געציילט  דארט  מ 'האט  און  הימל, אין געהערט  תפלה יעדע  אבער ָָָָווערט 

זאגט גמרא די ווי זיין, מתïלל סאך  א דארף אויבערשטען  צום  האפט וואס איד לב :)יעדער  רואה(ברכות  "אם ַַַָָָ

געווארן, געענטפערט  נישט איז תפלה זיין אז  זעהט  מענטש  דער אויב ויתïלל ". יחזור בתפלתו , נענה  שלא ַָאדם 

זאגט  ïסוק דער  ווי  אויבערשטען, דעם  בעטן אמאל  נאך ער יד)זאל  כז, וקוה(תהלים לבך, ויאמץ  חזק ה ', אל  "קוה  ַָָָָ

אויפהערן  נישט  זאלסט  דו  און זיך, שטארק וקוה ". חזור  אלא ידך , תמשוך ולא "התחזק , רש "י: זאגט ה'". ַָָאל 

האפען. ווייטער זאלסט דו נאר ָָָָהאפען ,

הימל . פון ישועה  די אויף געווען מתïלל  כסדר האט ער  ווי ע"ה , אבינו יצחק פון אויך מיר זעהען ָָדאס

ïסוקד . דער חו ïה . א פון טאג אין תפלה , פון כח  דעם  פאר רמז  א מיר זעהען  סדרה היינטיגער דער  אין ַַַָאגב,

כז)זאגט  יצחק(כז, וואס  תפלה  די אויף מרמז  איז "שדה " ריח  ה'". ברכו  אשר שדה כריח  בני, ריח ראה "ויאמר  ָָ

סדרה  פריערדיגער דער אין שטייט  עס  ווי חוïה, זיין פון טאג אין געווען מת ïלל  סג)האט לשוח(כד, יצחק "ויצא ָָ

יארן  פיל  אזוי יעצט, און  יאר)"בשדה ", תפלה,(צוואנציג די פון תוצאות גוטע  די געזעהן יצחק  האט תפלה , יענע  נאך  ַָָָָָ

צדיקים. קינדער אויף געווען מתïלל האט  ער  בפרשתינו)ווען ראש " "שמן בס' מובא זי "ע מאוז'רוב (הרה"ק  ָ

הקדושה . זוהר  פון ווערטער די פון זעהן אויך מען קען בריאה, די פון טבע  די ענדערן צו  תפלה פון כח  דער

קלו :) על(ח "א, מזלא לגבי דלעילא חתירה וחתר  צלותיה "דצלי  ה '", לו  "ויעתר סדרה , אנהייב ïסוק דעם ָאויף

"ויחתר" לשון פון איז  "ויעתר " ווארט דאס  וכו'", א (אויסגראבן)בנין "אויסגעגראבן" האט אויבערשטער דער ווייל , ַָָָָָ

מיט געהאלפן איהם  אויבערשטער  דער האט דאן און קינדער, אויף  ממונה  איז וואס  מזל  דעם  צו הימל אין ַָָָָ"לאך"

קינדער .

מדרש  דער זאגט ווערטער ה )ענדליכע  פס"ג , וואס(ב "ר קעניג א פון זון א צו  צוגעגליכן  איז  עס זאגט , לוי רבי ַַָָָ

זון  דער  אז  אינעווייניג, פון געגראבן האט  קעניג דער  פאטער זיין און  ïאלאץ , פונעם דרויסן פון "געגראבן" ַַַָָָָָהאט

גא  א נעמען קענען זאלזאל  רבקה  אז שייך  געווען נישט איז  בעצם אז הקדושים , ספרים  די זאגן "ליטרא". לדענעם ַַַָָָָ

קינדער  האבן מדרש)קענען אין דארט געעפענט(זעה  האט  ער ביז תפלה, זיין מיט געשטארקט זיך האט  יצחק  נאר , ַָָָָָ
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íòã ïòééøãøòáéà íé÷éãö éã ïåô äìôú éã èåè
ïåô ïøòåå ìàæ ñò ,úåéøæëà äãî éã ïåô ïòèùøòáéåà

úåðîçø ïåô äãî éã íòãו.

êøåã,ùéðòôòùàá òééð à ùèðòî øòã èøòåå ,äìôú©©

."úåàéöî" òøòãðà ïà ïåà©©

éåæàäøåúä ìò ê"ù øòã èáééøù(úåãìåú 'ô ùéø)æà ©©

,äø÷ò ïà ïòååòâ æéà ä÷áø ñàååøàô äáéñ éã©¨©

ïåà ,øéà øàô ïééæ ììtúî ìàæ ÷çöé éãë ïòååòâ æéà¨©

éæ ,ùéðòôòùàá òééð à ïøòåå éæ ìàæ äìôú éã êøåã¨©©

éã ìééåå ,"ìàåúá ïåô øòèëàè éã" ïééæ èùéð øòî ìàæ¨¨

òééð éã ïåà ,äø÷ò ïà ïòååòâ æéà "ä÷áø" òâéãøòéøô©

"åúùà ä÷áø øäúå" ÷åñt øòã øéà ïâòåå èâàæ ,ä÷áø¨

æéà éæ ìééåå ¯ "ìàåúá úá" èùéð ïéåù èééèù ñò ¯
à øàð ,øòéøô éåå ä÷áø òáìòæ éã ïòååòâ èùéð øòî¨©

.åðéáà ÷çöé ïåô éåøô éã æéà ñàåå ,ä÷áø òééð¨

ñàãéãë ,èëàîòâ øòèùøòáéåà øòã èàä ñòìà ¨©¨©

øòî ïìàæ ééæ æà øòãðé÷ òùéãéà "ïøòèééìåöñéåà"©¨

íòã óéåà ïåà ,íéåâ éã èéî "äæéçà" ïà ïáàä èùéð¨©

ñàåå "øúò" øòã éåå è÷ðåt ,"øúòéå" ÷åñt øòã èâàæ¨¨

ä÷áø æéà éåæà ,øòééù ïéà äàåáú éã øòáéà èééøã©

ïòðò÷ ìàæ éæ æà ,äìôú éã êøåã ïøàååòâ èééøãòâøòáéà¨©¨

.øòãðé÷ ïøéåáòâ

èâàæïòååòâ èùéð æéà äàì æà ,äøåúä ìò ê"ù øòã ¨©

èééøãòâøòáéà ïééìà êéæ èàä éæ ìééåå ,äø÷ò ïà©¨©

æà ïñàâøàô èàä éæ ñàåå ïøòøè òëéìøòîàé éã èéî¨¨¨©¨©

éåå ,òùøä åùò ïåô ÷ìç ïéà ïìàôðééøà èùéð ìàæ éæ¨©©

÷åñt ï'ôéåà èâðòøá é"ùø(æé ,èë úéùàøá)äàì éðéòå"
àéä äàì äúåà éë ,äàì äúåà äðéà ,ïë íà" ."úåëø

åæå ,åùòì(äàì)èùéð æéà ñàã æà ,ñéåà èîå÷ "úøçà©¨

ñ'åùò ïéà ïòååòâ æéà "äàì" òðòé ."äàì" òáìòæ éã
,"äàì" òøòãðà ïà æéà ,"äàì" òâéèöòé éã øòáà ,÷ìç¨©©

÷"ìëòז.

øéîì"æç éã ïéà ïòðéôòâ(ã ,ä"îô ø"á)úåäîà òìà æà©©

,íéùåã÷ä úåáà éã ééá ïåà ,úåø÷ò ïòååòâ ïòðòæ
ø÷ò ïà ïòååòâ íäøáà øàð æéà(çò æîø ,éðåòîù èå÷ìé). ¨©

èéåì.ïééèùøàô èåâ øòééæ ñò ïòî ïò÷ ïñòåîù øéî éåå
äùåã÷á ïøàååòâ ïøéåáòâ êàã ïòðòæ á÷òé ïåà ÷çöé¨¨

בראשית ". "סדרי די פון אינדרויסן קינדער איר פאר זיין ממשיך און ווערן, אנגענומען זאל  תפלה  די אז ארט  ַַַָָָאן

אנצונעמען  הימל , אין "לאך" א "אויסגעגראבן " כביכול  אויבערשטער דער האט  געווען מקטרג האט  הדין מדת ַַָָָָָוויבאלד

נישט זאל  תפלה די אז  שטערן קענען נישט  זאלן מקטרגים  די כדי סדר, געווענליכן פונעם  אינדרויסן תפלה  ַָָדי

ח"ו . ווערן ָאנגענומען

אוצרות  די פון נעמען צו  "געגראבן" האט  וואס  זון קעניג'ס  דעם מיט  משל, דעם מדרש  דער  ברענגט דעם  ָָָאויף

נישט מ 'קען און "משïט", פון אופן אן אויף זיך פירט  וועלט די ארץ ", יעמיד במשïט  "מלך וויבאלד מלוכה, די ַַפון

גנב'ענען  צו כדי דרויסן , פון לאך  א "אויסגעגראבן" זון דער  האט  וועג, געווענליכן דעם  אויף  פאדערונג זיין ַָָָָערפילן

"אריינגע 'גנב'עט" אויך זיך האט און איינגעשטימט  האט קעניג דער באמערקן. איהם מ 'זאל  אז  דעם אן גאלד ַַַָָָָָָדאס 

ïלאן. זיין אויספירן קענען זאל  זון דער כדי ïאלאץ , דעם אין אינעווייניג פון גראבן ַַַָָצו

"משïטים", און  "חוקים " אלע "צעשטערט" ובעצמו, בכבודו כביכול  אויבערשטער דער תפלה. מיט  איז  זעלבע  ַָדאס 

ïעולה . גוטע זייער  אויפטוהען און ארויפקומען קענען זאלן תפלות די אז  הימל  אין לאך א אויס  גראבט ער ַַַָָָאון

אליהוו . דבי תנא אין שטייט עס  ווי דאווענען, ביים טרערן מ'פארלאזט אויב תפלה, די אנגענומען ווערט ַַָָס ïעציעל 

פכ"ד) פארלאזט (רבה האט  הרשע עשו וואס טרערן דריי די פאר  שכר  אלס פון אז ברכות די  באקומען האט יעקב  (ווען ַַַַַָָָָ

טא יצחק)זיין  אייביג.טן רעגנט עס וואו שעיר, בארג דעם  געגעבן איהם  מען האט  ַַָ

בייםז. מענטש, א פון מצב דעם ענדערן צו תפלה א העלפט אזוי ווי פרעגן, מפרשים די וואס  באקאנט איז ַַַַַָעס

יששכר" "בני דער ענטפערט רצון "? "שינוי א שייך נישט  דאך איז  ז)באשעפער ח, מאמר השבתות, די (מאמרי אז  ַַַָ

העכערן  א צו "צוגעקלעבט" ווי אזוי מענטש  דער ווערט תפלה, דורך אז שרייבן, זי"ע  הק' טוב שם  בעל ַַַתלמידי

אבער ח"ו, גזירה געוויסע א מענטש  יענעם  אויף  געווען גוזר מ'האט כאטש  מענטש . נייער  א ווערט  ער און  ַַָָָָארט,

"הויה". נייע  א ווערט  ער ארט , גרעסערן א אין "אנגעקלעבט " ער ווערט  הוא, ברוך אויבערשטען דעם בעט ער  ַַָָווען



תולדות  - קוואל פרשה דער å

ïøòèìò òâéìééä òøòééæ ééá ,äøäèáå,íäøáà ééá ÷çöé)

(÷çöé ééá ¯ á÷òé ïåàïáàä èðò÷òâ ééæ ïáàä øàôøòã .©¨¨

æéà ,ä"ò åðéáà íäøáà øòáà ,òáèä êøãá øòãðé÷¨

äãåáò èðéãòâ èàä ñàåå çøú ïåô ïåæ à ïòååòâ êàã¨©¨¨

øòèëòè ïòååòâ òìà ïòðòæ úåäîà éã êéåà ïåà ,äøæ©

,úåø÷ò ïééæ èôøàãòâ ééæ ïáàä øòáéøòã ,íéòùø ïåô¨©

,òáèä êøãá øòãðé÷ ïáàä ïòðò÷ èùéð ïìàæ ééæ éãë¨¨

ïôìàäòâ ééæ ïòðòæ ,äìôú ïåô çë íòã êøåã øàð ïåà¨¨

èòåå äìôú øòééæ ãìàáéåå .øòãðé÷ èéî ïøàååòâ¨©

à ïøàååòâ ïòðòæ ééæ æà ñéåà èîå÷ ,ïøòåå èøòôèðòòâ©¨©

øòééæ ïäåèòâtà êéæ èàä ,àìéîî ïåà ,ùéðòôòùàá òééð©¨¨

èàä éåæà ïåà ,íéòùø éã ïøòèìò òøòééæ èéî øù÷©¨

äùåã÷á ïøòåå èìòèùòâôéåà èðò÷òâ ìàøùé ììë
.äøäèáå

שלעכטס די איבער קערט אויבערשטער  דער - ה ' ויהפוך
גוטן צום 

àúùåã÷" ÷"äôñ ïéà øéî ïòðøòì ãåîéì ïâéã'àøåî ©

"éåì("äùòú íà" ä"ã ,åðéúùøô)÷åñt ïôéåà äðååë à©

(èë ,åë)øòã ."êåðòâð àì øùàë äòø åðîò äùòú íà"
ñèëòìù èìàååòâ èàä êìîéáà æà ,èâàæ íéøåèä ìòá¨©¨¨

ñò èàä øòèùøòáéåà øòã øàð ,÷çöé èéî ïäåè¨¨

èøò÷ øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,ïèåâ íåö èééøãòâøòáéà
.ù"ééò ,ïèåâ íåö ïëàæ òèëòìù òìà øòáéà©©

èâàæéã æéà ñàã æà ,ò"éæ áø øò'áåùèéãøàá øòã ¨©©¨

èâàæòâ èàä êìîéáà ñàåå øòèøòåå éã ïåô äðååë¨¨¨

æðåà èñòåå åã áéåà ,"äòø åðîò äùòú íà" :÷çöé åö
íåö ïøòåå èééøãòâøòáéà ñò èòåå ,ïäåè ñèëòìù ïìòåå
ïáàä øéî ¯ "êåðòâð àì øùàë" ,åèñàä äéàø à .ïèåâ©¨¨

øòã ïåà ,ïäåè åö ñèëòìù øéã èëàøèòâ êéåà êàã¨©

ïåà ,ïèåâ íåö èééøãòâøòáéà ñò èàä øòèùøòáéåà¨

ãìàáéåå ïåà .ñèåâ øàð øéã èéî ïäåèòâ ïáàä øéî¨¨©

,ùèðòî ï'èéî ñèåâ ïäåè åö æéà äãî ñ'øòôòùàá íòã©

,ïäåè ñèëòìù ïìòåå æðåà èñòåå åã áéåà êéåà éåæà æéà©

,íòã ïâòåå .ïèåâ íåö ïøòåå èééøãòâøòáéà ñò èòåå
ìë óåñ ãìàáéåå ,æðåà èéî ñèåâ ïäåè ùøòãðò åèñìàæ¨©

÷"ìëò ,èåâ ïééæ êàã èòåå óåñח. ¨

ארויסגעגעגעבן  נישט  דאך  איז מענטש  פונעם "הוויה" יעצטיגע די אויף  ווייל  ח "ו, רצון" "שינוי נישט  עס הייסט ַממילא

גזירה. אזא וועט געווארן מענטש דער אויב אז באפוילן, לכתחילה  באלד האט אויבערשטער דער אז ענטפערט , אליין יששכר" "בני (דער  ַַַַַַַָָ

גוטן) צום ווערן געענדערט גזירה  די זאל זיין, .מתïלל ָ

העיקרים  בעל י"ח)דער פרק ד, זיין (מאמר אין מענטשן אלע  הרג 'ענען צו באפוילן האט  קעניג א משל , א ַַַַָָזאגט 

וועט מל 'ען, צו  זיך  צואיילן זיך  וועט וואס  מענטש  דער אז  ïשוט , דאך איז גע'מל 'עט . נישט  זענען וואס ַַָָָלאנד

דער ווען  זעלבע  דאס  "ערלים". די פון נישט דאך איז  ער ווייל  קעניג, פונעם גזירה  די פון ווערן ַָָגעראטעוועט 

מען  האט  איהם  אויף וואס מענטש, "נייער " א ווערט  ער מהות, גאנצער זיין געענדערט ווערט דאווענט , ַַַָָמענטש 

גזירה . די ארויסגעגעבן ַנישט

זיינעח. עפענען אבער דארף  ער ïראבלעמען, זיינע צוליב ווייטאג זיין אין פארזינקען מענטש דער  איז  מאל ַַָָָָאפט

לטובה . איז  אלעס  אז  גלייבן צו  אמונה, פון השקפה  א מיט אלעם  אויף קוקן און ַַַַאויגן ,

לאגערן  די אין אנגעליטן זיך האט ער וואו מלחמה , וועלט צווייטע  ביטערע די איבערגעלעבט האט  וואס  איד ַַָָָָא

רח"ל , צרות רשעיםאומבאשרייבליכע דייטשע  די ווען מלחמה, די פון טעג לעצטע  די אין אז  דערציילט , האט ַַָ

אריינמארשירן  ארמיי אמעריקאנער  די וועט צייט  קורצע א ביז  אז  מ ïלה, נאנטע  זייער איינגעזעהן שוין האבן ַַַַַַַָָימ "ש 

זייערע פארדעקן געוואלט זיי האבן לאגער, די אין פארבליבן נאך זענען וואס  אידן צאל קליינע  די באפרייען ַַַַָָָָאון

אויסגערופן  דעריבער האבן  זיי און  אכזריות, מערדערישע  זייער וועגן  וויסן נישט  זאל  וועלט די אז  ַָָשוידערליכקייט ,

זעט. די צו ברויט  נעמען קומען זאל  ברויט , עסן וויל  וואס יעדער אז  לאגער, אידאין דער האט האוזן", את "לשבר (כדי ַַָָָ

ברויט , שטיקל פארטריקנט א פון מינדעסטע דאס בלויז געגעסן מ'האט  ווען הונגער , שרעקליכן פון יאר פינף נאך  תקופה , יענע אין אז ַַַָָָָדערציילט,

ענדערש  וואלט  ער וואס לאגער, אין אידן די פון איינע געפרעגט  מ'וואלט  אויב איז וואסער , שמוציג מיט דורשט  דעם געזעטיגט  זיך מ'האט ַַָָָאון

מסתמא יעדער וואלט  לאגער, שוידערליכן פון ווערן צו באפרייט  ענדערש אדער  ברויט, פריש שטיקל א באקומען  וויל ער  אויב ַַַַָָאויסגעוועלט ,

ברויט...) שטיקל דאס .אויסדערוויילט  ָ

האט ער  ווי דעם  נאך ברויט. באקומען צו רייע , דער אין געשטעלט  זיך  און געגאנגען, מאל  עטליכע  ער  ַַָָָאיז 

"בעט ", זיין אויף  זעצן צו זיך כדי באראק , זיין אין געגאנגען שטילערהייט ער איז  ïארציעס, עטליכע געהאט  ַַַַָשוין



תולדות  - קוואל פרשה æדער

ïò÷'î,èâàæ íéøåèä ìòá øòã éåå èéåì ïééæ øéáñî ñò¨

ïòðò'âøä èìàååòâ êìîéáà èàä áééäðà ïéà æà©¨¨¨

.ïäåè åö ñò ïæéååàá èùéð èàä øò øàð ,ï'÷çöé¨¨©

èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå øàð èùéð ,èøò÷øàô©¨¨¨

æéà êìîéáà øàð ,èðòä òðééæ ïåô ÷çöé èòååòèàøòâ©¨

÷çöé ïåà ,íäéà èéî ñèåâ ïäåè åö ïòâðéååöòâ ïòååòâ

איהם האבן  וועלכע  געפאנגענע , רוסישע  עטליכע  באגעגנט אבער ער  האט וועג, אויפ'ן הונגער. גרויסן זיין שטילן  ַַָָָצו 

ווערטער, זייערע פון געמאכט וויסנדיג נישט אבער  זיך האט  ער ברויט. דאס גע 'גנב'עט האט  ער אז ַַָָָָ"אנגעזידלט "

און  געלאזט , צורוה  נישט  אבער  איהם  האבן זיי ער. ווי אזוי ïונקט  געפאנגענע, דא זענען זיי אז  ַַַַָָָָפארשטייענדיג

אכזריות, מכות מיט  געשלאגן איהם און באפאלן איהם  זיי זענען באראק , זיין אין  אריינגעקומען איז  ער ַַַַַָווען 

זיך  זאל  ער האנט, דער אין איהם  ביי ïארציע איין אפילו איבערלאזנדיג  נישט ברויט, גאנצע  דאס  ַַַָָָָצונעמענדיג

אפילו כח  געהאט נישט  און ערד , דער אויף פארבלוטיגטערהייט געלעגן ער  איז  אזוי הארץ . דאס  דערקוויקן ַַַַַָקענען

האסטו נשמה, מיין אוועקנעמען געוואלט  חלילה האסט  דו אויב עולם , של "רבונו אויסגעשריגן: האט  ער וויינען. ַָָָָצו 

דו אז לאגערן. די אין געשמאכטעט האב איך וואס יאר , פינף לעצטע  די אין מינוט  יעדע  טוהן געקענט  עס ַַַָָָָדאך

איך  וועל אזוי ווי אזוי, אויב לעבן. ווייטער זאל איך געוואלט  האסט דו אז  איך פארשטיי געטוהן , נישט  עס ַַַָָָָהאסט 

איינגעשלאפן. ער  איז ערד  דער אויף ליגענדיג אזוי און רח"ל ... יסורים  פיל  אזוי איבערלעבן נאכ 'ן שטארבן, ַַָיעצט

תיכף ער  האט באראק, אין אריינשיינען שטראלען זון די געזעהן און אויגן די געעפענט  האט ער  ווען ַַַַָָאינדערפרי,

יעדן  ימ "ש רשעים די  האבן יארן, מלחמה  די פון לויף אין טאג, יעדן  ווייל נאנט , איז  ישועה  זיין אז  ַַַָָָָפארשטאנען

ארעסטאנטן, אלע  אïגעטיילט מ'האט וואו  ארבייט, דער  צו געשיקט  באלד זיי און אידן די אויפגעוועקט  ַַַַַַָָָפארטאגס

פארזיגלט געווען גורל  זיין איז צייטליך, צוגעשטעלט  נישט  זיך האט עס  ווער און דערנידעריגונג, שרעקליכע  ַָמיט

ארעסטאנטן  רוסישע די - לאגער  פון מענטשן  אנדערע די ווי געזעהן, ער האט "בעט " זיין פון אויפשטייענדיג ַַַַָרח"ל .

געזוכט נישט אינגאנצן האבן ימ"ש  נאציס דייטשע  די אז  פארשטאנען ער האט  דערפון רח"ל . טויט  ליגן - ַַַַַָָבתוכם 

זיי  כדי טייג , דעם אין המות סם  אריינגעלייגט האבן זיי נאר באפרייאונג, זייער פאר אידן הונגעריגע די "זעטיגן" ַַַָָצו 

חרוב ווערט  וועלט זיין אז  פריער טאג האלבן א בלויז  געדאכט איהם זיך האט  עס  וואס דאס רח"ל. ַַַַָָָָאומצוברענגען

ווי  ארויסגעשטעלט  יעצט  זיך האט ברויט , שטיקלעך עטליכע די צוגענומען איהם ביי מ 'האט וואס דעם דורך ַָָָח "ו

די  וואס  מכות אכזריות'דיגע די אדאנק נאר  אז  און איהם, מיט געטוהן האט באשעפער דער וואס  טובה  גרויסע ַַַַָָָָא

איבערגעלעבט ער האט  ברויט, דאס איהם פון צוגענומען האבן זיי ווען דערלאנגט  איהם האבן געפאנגענע  ַַָָָָרוסישע

מלחמה . די

אויבערשטער דער ווייל  מצב, זיין  אויף באקלאגן נישט קיינמאל  זיך טאר מענטש דער  אז  מיר, זעהען דעם ַַָָָפון

מענטש . פונעם  טובה די פאר אלעס  טוט און וועלט  די ַַפירט 

סאך  א נאך ערשט אויס  עס  מען געפינט אמאל  נאר  באשעפער, פונעם  טובה די זאך יעדע  ביי מען זעהט  ַַַַַַָָָאזוי

נישט שוין לעבן העובדא בעלי די ווען אויף יארן, געווען שוין זענען זיי ווי  דעם נאך ערשט פארשטאנען ליידער עס האבן זיי (און ַַָָָ

וועלט...) אין יענער  פאטער אונזער באשעפער , גרויסער דער  שניתי ", לא ה ' "אני אז וויסן שטענדיג אבער מ'דארף .ַַַָָ

במלכם". יגילו ציון בני  בעושיו  ישראל  "ישמח  ממילא, וועלט . גאנצע  די מיט  גוטס  טוט ַהימל ,

דעם פון ïרטית השגחה די זאך  יעדע  אין זעהן צו ïאסירונגען, זיינע  אלע  אין מתבונן זיך איז מענטש  דער ַַַווען

ער ווייל  יסורים, און צער  נישט קיינמאל  ער ליידט קינדער, אידישע  פאר ליבשאפט גרויסע  זיין  און ַַָאויבערשטען

וועגן. טובה זיין פאר אויבערשטען דעם  פון איז אלעס אז  ַַַזעהט 

זיין  ביי חומש געלערנט האט ער ווען  יוגנט , זיין אין אז  דערציילט , האט זי"ע  אלכסדר  פון העניך רבי ַַָָהרה "ק

מלמד  זיין האט  חומש . פון אויגן זיינע ארויסגענומען און לערנען, אינמיטן פארטראכט אמאל  זיך  ער האט  ַַַַָָָמלמד ,

חומש, אין 'אינווייניג' אריינקוקן וועסט דו "אויב זאגנדיג, באק, אויפ'ן  "ïעטשל" א דערלאנגט און אנגעשריגן, ַַַַָָאיהם

ïעטש ...". באקומען נישט ַוועסטו

ידעו 'למען יא, צולייגן: ער פלעגט  דערציילט , דאס  האט העניך ר' רבי דער ווען יארן, שïעטערדיגע  די ָָָָאין

פון  האנט די  דארט זעהן צו הסתרות, און צרות די אין 'אינווייניג' מתבונן זיך איז ער אויב איד , יעדער ַָדורותיכם',

בלויז איז אלעס  אז  אויגן זיינע פאר אנטïלעקן זיך וועט  עס  ווייל ווערן, געשלאגן נישט  מער  ער  וועט ַַַַַָבאשעפער,

אויבערשטען. דעם פון חסדים  אפענע און ָרחמים
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ïסוק ט. דעם ספרים די  טייטשן כח)אזוי ביננו(כו, בינותינו אלה נא תהי  ונאמר  עמך, ה' היה כי ראינו  ראו  "ויאמרו ַ

זיי און מענטשן)ובינך ". זיינע און ïלשתים, פון  קעניג דער  געז(אבימלך, האבן "מיר יצחק , צו געזאגט דערהאבן אז עהן ַָָָ

פארשטיין  מען דארף אונז ". צווישן שבועה א מאכן לאמיר געזאגט, מיר האבן דיר , מיט  געווען איז  ַַַַָָָאויבערשטער

מיר - עמך" ה' היה כי "ראינו  זאגן צו גענוג געווען וואלט עס  "ראינו". און "ראו ", זעהן, פון לשון דאïלטע  ָָָָדאס 

דיר . מיט איז  אויבערשטער  דער אז  געזעהן ַָהאבן

שלעכטע א ïאסירן נישט  איהם קען באשעפער, אין אמונה די ביי זיך האלט מענטש דער  ווי לאנג אזוי ַַַַַַָנאר 

שלעכטס טוהן ווילן וואס רשעים די אויך חסדים. און רחמים  פון שפע  א ממשיך איז  אמונה די נאר ח"ו , ïַַָָאסירונג

אין  דערפאלגרייך זיין וועלן זיי אויב נאר ח"ו , באגער  זייער ערפילן קענען נישט  וועלן זיי אז ווייסן צדיקים, די ַַַָָפאר

דורך  יצחק , פאר שווער  מאכן ïרובירט אבימלך  האט אזוי  חלילה . אמונה  פון קוואל פון אידן אïצורייסן ïלאן ַַַַַָָזייער 

פארטריבן  אויך איהם  האט ער און געגראבן, האבן ע "ה אבינו אברהם  פון קנעכט  די וואס  קוואלן די ַַַָָָָָפארשטאïן

תרעומות  אביסל האבן זאל  ער און הארץ , זיין פון באשעפער אין אמונה די אïטוהן זאל  יצחק  כדי גרר, נחל  ַַַָָָָפון

נתïעל געווארן נישט  אבער  איז  יצחק  ח"ו. טוהן  שלעכטס קענען איהם  ער וועט  דאן באשעפער. פון  הנהגה די ַַָָאויף

גאנצע די מיט און באהבה אלעס  אנצונעמען מדרגה, הויכע זיין  ביי געבליבן איז  ער און  שוועריגקייט , אלע די ַַַָפון

באשעפענישן. אלע פירט ער וואס אויבערשטען  דעם פון איז  אלעס  אז ַַַַָאמונה

האט הוא, ברוך אויבערשטען דעם אין יצחק פון אמונה די דערגרייכט עס  ווייט  ווי געזעהן האט אבימלך  ָָווען

ער האט ממילא און אמונה, זיין פון האר  א אפילו  יצחק'ן רירן צו  באווייזן נישט וועט  ער אז  פארשטאנען ַַַַַַָָער

בונד. א איהם מיט מאכן  געוואלט  ער האט  דעם וועגן איהם . מיט האלטן צו  מלחמה  שאנס  קיין ַַַַָָנישט

אין  יצחק'ן געזעהן האבן מיר  זעהונגען: צוויי געזעהן האבן  מיר  - ראינו" "ראו ïסוק: פון כוונה די איז  ָָָדאס 

"שווערע אין געזעהן איהם  האבן מיר און איהם, מיט  דעמאלטס  איז אויבערשטער דער אז  און צייטן", ַָָ"לעכטיגע

דעם זאך יעדע  אין געזעהן האט יצחק ווייל  איהם, מיט  געווען אויבערשטער דער  איז  דעמאלטס  אויך וואס ַָָָצייטן ",

אנדערן, מיט 'ן איינער בונד א שליסן לאמיר בינותינו", אלה  נא תהי "ונאמר, דעריבער ïרטית. השגחה  ַַָאויבערשטען'ס 

טוהן... שלעכטס קענען נישט  דיר וועלן מיר  ווייל 

ג  א פון נאמען אין רמז וואונדערליכן א געהערט האבן חז "ל מיר די  פון ווערטער  די אויף  יח :)דול , מלכות (ר"ה  אז ַַַָ

חשמונאי  בית מלכות ווען און נאמען, אויבערשטען'ס  דעם דערמאנען נישט מ'זאל  אז  גזירה  א ארויסגעגעבן האט ַַַָָָיון 

נאמען  דעם  דערמאנען מ 'זאל  אז  געווען מתקן מען האט יוונים , די באזיגט און מלחמה די אין געשטארקט זיך ַַַָָָָהאט

ווען  עליון". לא-ל  גדול  כהן ליוחנן וכך כך "בשנת שרייבן  מ 'פלעגט וואו שטרות, די אין אפילו אויבערשטען ַפונעם

וועט עס  און  חוב, זיין באצאלן מענטש דער וועט "מארגן, געזאגט, זיי האבן דערפון, געהערט האבן חכמים ַָָָָָדי

געמאכט . בטל  עס  מ'האט און מיסט ", אין ליגן  וועט נאמען אויבערשטען'ס  דעם  אז  ַַָאויסקומען 

איז עס  אז אליין  געלט  אויפ 'ן אויסקריצן  מ'זאל  זיין מתקן געקענט דאך מ 'האט געפרעגט , גדול  יענער ַַָָָָהאט

אמעריקע , אין היינט איינגעפירט ס 'איז ווי עליון, לא-ל  גדול  כהן יוחנן  פון יאר  יענעם און יענעם אין געווארן ַַָָגעמאכט 

ווערטער  די דאלאר  יעדן אויף מ 'שרייבט-ארויף  ענגליש)אז אויף(אין און צוטרוי, מיר  האבן אויבערשטען דעם "אין ַַַָָ

מיסט, אין ליגן חלילה וועט  שמים' 'שם דער אז  חשש דער  שייך זיין נישט  וועט דאן זיך ". מיר פארלאזן ַַַָאיהם

מיסט?... אין אריינווארפן נישט  קיינער דאך וועט געלט , דאס ַַָָווייל 
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éã ,"êåøá êéëøáîå øåøà êéøøåà" ,ä"ò åðéáà á÷òé
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íøåâ ïòðòæ ñàåå ïåà ,ééæ ïèìòù ñàåå ïùèðòî éã íãå÷¨¨

.ééæ ïùèðòá ñàåå éã øàôéá ,øòö ééæ øàô©©¨

èâòøô"ìàøùé éøáã" øòã(åðéúùøô)ïòðòæ ééæ áéåà ,
ñàåå ïùèðòî àã ïòðòæ ñàååøàô ,íé÷éãö©¨¨¨

ïééæ éåå èéåì ,"ìàøùé éøáã" øòã èøòôèðò ?ééæ ïèìòù
åäéìà ìàåîù éáø ÷"äøä éáø øòðéìàååæ øòã ,òèàè©¨

÷åñt ï'ôéåà èâàæòâ èàä ,ì"öæ(çë ,è÷ íéìäú)åìì÷é" ¨¨

èñìàæ åã ïåà ,ïèìòù ïìàæ ééæ ,"êøáú äúàå äîä¨¨

ä"ò êìîä ãåã èàä ñàååøàô ,øòååù æéà .ïùèðòá©¨¨

øòã ìàæ ïàã ïåà ,ïèìòù ïìàæ èðééô òðééæ æà ïèòáòâ©¨©¨

ùøòãðò èìàåå øò ?ïùèðòá íäéà øòèùøòáéåà¨

ïìòåå ééæ "áéåà" ¯ äîä åìì÷é "íà" ,ïâàæ èôøàãòâ©¨

האנט דער אין "דאלאר" דעם  האלטן צו רבותא קיין נישט  אינגאנצן איז  עס  אז געענטפערט , גדול  דער ַַַַַָָהאט

א  צו  זוכה  איז  ער  און מענטש פאר'ן שיינט מזל דער  ווען אויבערשטען, דעם  אויף זיך מ 'פארלאזט  אז זאגן ַַַַָָאון

אזוי, נישט  איהם שיינט מזל  דאס ווען דעמאלטס אויך גלייבן צו איז איד א פון עבודה עיקר  די ïרנסה ... פון ַַָָשפע

פארש ïארט ווי אויך  זעהען ïרנסה  פון טויערן די חוב"... "שטרי גאר שרייבט ער און צווייטן, א ביי זענען "דאלארן" ַַַַָָדי

אויבערשטען  דעם  מ 'דערמאנט  אויב מענטש . אנדערע פון געלט  בארגן כסדר זיך דארף ער  און איהם, פאר ַַַָל "ע 

מצב אזא אין חשיבות.אויך און רבותא גרעסערע פיל  א עס  איז  - ... חוב " "שטר דעם  אין - ַַַ

ïסוק  אויפ 'ן זאגן הרמז ' 'בעלי ג)די  כג , זעלבן (תהלים  אויפ 'ן זיך לייענט  "ינחני" ווארט  דאס צדק". במעגלי "ינחנו ָָָ

וועגן ביידע צוריק)אופן, און  אלעס(אהין ווי  אויס  זעהט  עס ווען סיי מצב, יעדן אין  אז רמז, א איז דאס ַַַָ"ינחני".

אויבערשטער דער פירט  שטענדיג  ח"ו... "פארקערט " איז  הנהגה די ווי אויס  זעהט  עס  ווען סיי און "גלייך", זיך ַפירט 

גוטע אלע צו  זיין זוכה  סוף  צום זאל  ער כדי הימל , פון השגחה א מיט אלעס  - צדק" "במעגלי מענטש  ַַַָדעם

השïעות.

אנצוקומען  אויטא, מיט'ן הדרך" "קפיצת מאכן וויל  ער און אויטא, אן האט וואס מענטש  דער משל, דרך ַַָָָָָעל 

"דרייוון" אן הייבט  ער איידער אבער צופוס . גייט  ער ווי  שנעלער סאך א פארן ער וועט פריער, וואס ציל  זיין  ַַָָָָצו 

און  מועד" "שור א ווי פארן נישט  זאל  ער אז קאר , די פון ïרטים און כללים אלע גענוי  וויסן ער דארף  קאר, ַַַַַַָָדי

טראטואר אויפ 'ן דורכגייער די אדער זייט, די ביי פארן וואס  מענטשן אנדערע  ...("סיידוואק")"שטויסן" ַַָָָָ

זיין  און איהם צווישן וועג" "ווייטן דעם פארקערצערט אדורך, גייט מענטש דער  וואס נסיונות די נמשל : ַַָדער

דערנענטערט ווערט  ער  און ערד ", די אנטקעגן איהם  "שïרינגט נסיון, דעם  ביי  שטייט ער  ווען אז  הימל , אין ַַַטאטן

ער אז  נסיון, א פון צייט דער אין זיך מ 'פירט  אזוי ווי  וויסן ערשט  אבער  דארף  מענטש  דער אויבערשטען. ַַַַָצום

חלילה . געשטרויכלט  ווערן נישט  ָזאל 

זון  די ווי אזוי איהם ביי קלאר דאך איז הוא, ברוך באשעפער לעבעדיגן  גרויסן אין גלייבט וואס מענטש ַַָָָדער

באשעפער צום  נאר  ווענדן, צו  וועמען צו  נישט זיך האט  ער אז רח"ל , צרה  א ïאסירט  עס ווען טאג העלן ַַַַָָָאינמיטן 

ער אבער  געבעטן שוין האט  ער אויב אפי' און צרה. די איהם  פון אïטוהן זאל ער איהם פון בעטן און הימל , ָָָאין

ווייל רחמים, פון טויערן די אויף אנצוקלאïן פון האפענונג די אויף  נישט ער  געבט געווארן, געהאלפן נישט  ַָָָָאיז 

זאל דען וועמען צו  און  אויבערשטען, דער נאר  ומושיע" גואל  "מלך אנדערן אן נישט האבן מיר  אז  דאך ווייסט  ַַַָָָָער

א  הילף, נאך ווענדן און קערן זיך און ער אמאל , נאך בעט  און ער  דאווענט  דעם וועגן באשעפער. צום נישט  ויב ַַַָָָ

ווערן. געענטפערט  וועט  אמונה, שטארקע  א מיט  קומט וואס  תפלה זיין אז  זיכער  זיין קען ַַַָער

ïסוק  דעם  ספרים  די טייטשן כב)אזוי כב, ער (שמות אויב צעקתו", אשמע  שמוע  אלי יצעק צעוק אם (דער "כי ַ

אלמנה ) די אדער  פון יתום ענין דעם מאל צוויי דערמאנט  פסוק  דער  געשריי. זיין הערן איך  וועל  מיר, צו שרייען וועט ָָ

נישט זיך ער  וועט דערנאך און "שרייען", וועט ער אויב אז איז , דערפון כוונה די "יצעק". און "צעוק '', ַָשרייען:

"שמוע געשריי: זיין הערן אויבערשטער דער וועט באשעפער, צום "שרייען" אמאל  נאך וועט ער נאר זיין, ַַָָָמייאש

צעקתו". אשמע 
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íéîëç éãïéà äîëç òðééù à ¯ "øòåëî éìëá äøàåôî äîëç")©
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íéîëç(èøàã ,úåôñåú)èùèééè "ìàøùé éøáã" øòã . ¨
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úåãâðúä éã ìééåå ,äøåú ïéà øòñòøâ êàð ïòååòâ ééæ¨
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,øòååù æéà ."òáù øàá íùî ìòéå ,õøàá åðéøôå åðì
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åðéøôå ,åðì 'ä áéçøä"' äáçøä à ïáòâòâ íäéà èàä¨©

ïòâðàâòâ æéà ïåà èøà ñàã èæàìøàô øò èàä ,("õøàá¨©¨¨¨©

èôøàãòâ êéæ èàä øò ïòåå ,èöòé æéá ?òáù øàá ïéé÷¨©

ïáàä ééæ ïåà ñîòðåøá éã øòáéà íéúùìô éã èéî ïâéø÷¨

øàð ,øøâ èæàìøàô èùéð øò èàä ,è'ôãåø'òâ íäéà¨©¨¨
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מענטש .י . פונעם  טובה די פאר נאר  איז  ח"ו  יסורים  און צער יעדער  אז איז , כלל  ַַָדער

זצ"ל  אייבעשיץ  יהונתן רבי גאון דער טייטשט  "ודע")אזוי ד"ה  טו, דרוש  סוף דבש", ïסוק ("יערות ה )דעם מט , (תהלים ַ

קאïיטל , יענעם  אין נישט אבער געפינען מיר פידל . א מיט  "חידה " מיין עפענען וועל  איך חידתי". בכינור ַַָ"אפתח

אויף פרעגט  מענטש יעדער  וואס קשיא די איז  חידה " "באהאלטענע די אז  יהונתן, ר ' רבי דער זאגט  "חידה". ַַַַָָא

דעם אויף רח"ל . צרות און יסורים  פיל  אזוי ליידן צו באשערט איהם  איז  פארוואס  ל "ע , יסורים  מיט  "ïעקעלע " ַַַָזיין

"פאדים" אויפ'ן דרוקן וועט  ער אויב פידל , א מיט  ש ïילט  מענטש א ווען חידתי", "בכינור ע "ה: המלך דוד ַַָָזאגט

שטארקן  א הערן לאזן עס וועט פאדים , אויפ 'ן פיגער זיין מיט  "דרוקט " ער  מער וואס  קול . א הערן לאזן עס  ַַַָָָָוועט 

וו מענטש. מיט'ן איז  זעלבע  דאס נשמהקול . זיין שיינט  ל "ע, יסורים און צער מיט "דערדרוקט" איז ער מער אס  ָָ

קנע ïל , אויפ 'ן מ'דרוקט  ווען שטימע  זיסע א הערן לאזט וואס  פידל דער  ווי אזוי הימל , אין שטארקער  און ַַַָָמער

"פידל". א ווי איז לעבן, מיין פון "חידה" די חידתי": "בכינור געזאגט  ע"ה המלך  דוד האט  דעם וועגן ַָָאון

ל"ע יא. יסורים געליטן ליידער האט וואס מענטש א צו בריוו א אין זצ"ל  איש" "חזון דער  שרייבט ("אגרותאזוי ַַַָָ

ר"א) סי' איש", יצורחזון בין  הקשר את שמהדקים דרחמנא כשלוחי אותם שרואה לזה יסורים  חביבין "ואמנם  ,

ביי  באליבט זענען יסורים די האדם". כל  וזה גופניות, מנטיות מורם  אור, שכולו לעולם אותו  ומעלים  יתברך , ַליוצרו

מענטש דעם  צווישן קשר  דעם  פארשטארקערן זיי אויבערשטען, דער  פון  שליחים ווי זיי זעהט וואס  מענטש ַַָדעם

פון  דערהויבן לעכטיגקייט , מיט  פול  איז וואס  וועלט  א צו איהם דערהייבן זיי און הוא, ברוך באשעפער  זיין ַַָאון

חלקו"! "ואשרי מענטש . פונעם  עיקר דער איז דאס און  נויגונגען. ָגשמיות'דיגע



תולדות  - קוואל פרשה àéדער

èâàæ àøîâ éã éåå ...èìòåå(:æè ïéëøò)ùèðòî à æà ¨©©

,âòè 40 ïåô êùî ïéà íéøåñé ïéé÷ èùéð èàä ñàåå¨¨

ïéåù èàä øò æà èðà÷àá æéà ,"åîìåò ìáé÷ù òåãéá"©©©¨

øò æéà øòáéøòã .èìòåå øòã óéåà øëù ïééæ ïòîå÷àá©
,"úåìâ" ïáàä ùèàë ìàæ øò ,òáù øàá ïéé÷ ïòâðàâòâ©¨¨¨

øòðòé óéåà ÷ìç ïééæ ïøéìøàô èùéð äìéìç ìàæ øò éãë¨©

èàä .èìòååàøéå" ,è÷øàèùòâ íäéà øòèùøòáéåà øòã ¨©

àøåî èùéð èñôøàã åã "àøéú ìà øîàéå ,'ä åéìà©

èùéðøàâ æéà àáä íìåò ïéà ÷ìç ïééã ìééåå ,ïáàä¨¨

ë"ò ,ïøàååòâ èøòðéîøàôיב. ©¨

קליין זיך האלט  וואס  דער פון מעלה  די - ממנו יגדל  ַָהקטן
הארץ צובראכן א ַַמיט 

ñòï"ø íòðåô àéù÷ éã èðà÷àá æéà('ä ùåøã ,úåùøã) ©©

æà èøéôòâåö øòèùøòáéåà øòã èàä ñàååøàô©¨¨©

ïåà ,á÷òé èùéð ïåà ,ï'åùò ïùèðòá ïìòåå ìàæ ÷çöé¨

êøåã úåëøá éã ïòîå÷àáñéåøà èæåîòâ èàä á÷òé¨©©

?÷çöé ïèàè ïééæ ïøàðtà̈©©

èøòôèðòì"öæ áø øò'áåìâéùæà÷ øòãúðù ,"éáö õøà") ¨

("úåùøãá" ä"ã ,ä"ôøúæà èðà÷àá æéà'ñ ìééåå ,©©©

êéæ èìàä øò ïòåå æéà ùèðòî íòðåô äìòî òèñòøâ éã©

éã éåå ,äðéëùä úàøùä åö äëåæ øò æéà ïàã ïåà ,ïééì÷
èâàæ àøîâ(.ä äèåñ),àìéîî ."àëã éúà ¯ àëã úà éðà" ¨

éã øàô ìâåñî ïòååòâ æéà ñàåå ïîæ øòèñòá øòã æéà¨©

èàä ÷çöé æà ïäòæòâ èàä á÷òé ïòåå ïòååòâ ,úåëøá¨©¨

ïùèðòá åö êéæ èééøâ øò æà ïåà ,íäéà éåå øòî åùò áéì©

ìîéä ïåô æà ïäòæòâ á÷òé èàä êéåà .íäéà èùéð ,åùò¨©

ïùèðòá ïåô ÷çöé øòèàô ïééæ ÷éøåö èùéð ïòî èìàä©¨

æéà õøàä ñ'á÷òé æà ïòååòâ íøåâ èàä ñàã ïåà ,ï'åùò¨¨©©

øòâøò æéà øò æà ïèìàäòâ èàä øò ïåà ,ïëàøáåö ïòååòâ¨¨©©

èâàæ ùøãî øòã éåå ,åùò éåå(åè¯àé ,ä ,ñ"ô ø"á)á÷òé æà ¨©

åáì äéäå ,äëåáå ,óåôëå ,ñåðà" ïòååòâ ñèìàîòã æéà¨

èàä øò ïåà ,ïâéåáòâðééà ïåà ,ïòâðåàååöòâ "äåòùë ñîð¨

.ñ÷àåå éåå éåæà èæàìåö ïòååòâ æéà õøàä ïééæ ïåà ,èðééååòâ©¨©©

."úåàéöî" ïåà "úåùé" íåù ïéé÷ èàäòâ èùéð ïàã èàä øò¨©©

"øùåëä úòù" øòèñòá øòã ïòååòâ ñàã æéà ,àìéîî¨

.÷çöé ïåô úåëøá éã ïòîå÷àá åö á÷òé øàô©©

äæîå"øòãòé êéæ ïò÷ íòã ïåô ïåà ,"íãà ìëì ãåîéì
,åéðéòá ìôùå òðëð àåä äî éôì" ,ïòðøòì ùèðòî
,"á÷òé ìù úåëøáä ìá÷ì øùëåîå éåàø éìë àåä êë

מיריב . לייענען סדרה  היינטיגער דער א)אין מראות"(כז, עיניו ותכהין יצחק  זקן כי עקידה "ויהי די  בשעת אז רש "י, ַָ(זאגט 

אויגן. זיינע אויף  געפאלן זענען טרערן זייערע און וויינען זיי ווי מלאכים די  געזעהן  האט  ע"ה  אבינו יצחק און געעפענט , זיך  הימלען די ַָָהאבן

שוואך) געווארן  זעה -קראפט זיין איז דעם החדש"וועגן יקרים "פנינים  דער זאגט טוב). שוחר במדרש  ד "ה , מדרש(פרשתינו  דער אז , ַַַָָ

נגזר איז  עס  און שכינה , די געזעהן יצחק האט עקידה, די בשעת געעפענט  זיך האבן הימלען די ווען אז  ַָָָזאגט,

ל "ע  מיתה  איהם אויף  שכינה )געווארן די אויף  געקוקט האבן  זיי ווען געווארן נסתלק זענען וואס אביהוא, און נדב  ווי  דערפאר(אזוי . ַַָָָ

כמת" חשוב "סומא ווייל  בלינד , געווארן יצחק סד:)איז  געווארן (נדרים נישט  יצחק  איז  פארוואס  פרעגן, מען קען איי , . ַָָָ

נאך  יצחק  האט דעמאלטס  ווייל  תירוץ , דער  איז שכינה ? די געזעהן האט  ער ווען עקידה, די בשעת תיכף  ָָָָבלינד

האט דעריבער ח "ו, כמת" "חשוב  איז קינדער קיין נישט האט  וואס  מענטש א אויך  וואס  קינדער, געהאט ַַָָָָנישט

האט און  אלט געווארן איז יצחק  ווי דעם נאך  ערשט הראיה . כח מיט'ן דעמאלטס  איבערלאזן געקענט  איהם ַָָָָָמען

קינדער  ששיםגעבוירן "בן זאגן חז"ל די  און געווארן, געבוירן זענען  עשו און יעקב ווען - אלט  יאר זעכציג - שנה " ששים  "בן  געווען איז ַָָָ(יצחק

הראיה. כח דעם פארלירן געמוזט ליידער  דעמאלטס  ער האט  יצחק". זקן כי "ויהי ïסוק  דער זאגט  דעם  אויף און ַָָלזקנה ",

און  קינדער  (ווי ע ïעס איהם פעלט  עס ווען אïרעדן נישט  זיך טאר מענטש  דער אז מיר, לערנען דעם  ַָָפון

ערענדליכס) וואס  ווייטאג דעם  מיט איין זיך שïארט  ער ח"ו צרה  גרעסערע  פארא וואס וויסן  נישט  קען ער ַַָָָָווייל 

גוטס ! בלויז  זיי אויף זיין מש ïיע  שטענדיג זאל  און קינדער, אידישע אויף האבן רחמנות זאל  באשעפער דער  ַָָָָהאט.

יסורים און צרות פארשידענע ליידט  ער  אז  זצ"ל, גאון סטייïעלער  פאר'ן הארצן פון אויסגערעדט זיך האט איד ַַַַַָא

געזאגט: איהם סטייïעלער דער  האט לעבן. אין טעם א נישט  שוין שïירט  ער אז ווייט אזוי אויף ַַַָָל "ע ,

דו אז באשעפער צום "טענה" א האסט דו וואס לעבן צום יארן פיל  אזוי נאך האסט  דו אז  ווייסטו וואו פון -ַַַַַָָָָָ

און  ח"ו, געענדיגט שוין זיך  האט  וועלט דער אויף יארן דיינע פון צאל  די אז  מעגליך דאך איז  עס  צרות? ַָָָָליידסט 

ליידסט . דו  וואס יסורים  די אדאנק  נאר  איז  וועלט  די אויף  קיום  זכות גאנצער ַַַָָדיין

פון  סיבה א האט  וועלט, דער אויף  פאר  קומט וואס  אלעס  אז פארשטאנען, איד דער האט ווערטער די ַַַַַָָָָפון

וועגן. טובה זיין פאר ַהימל ,



תולדות  - קוואל פרשה דער áé

âéøòãéð ïåà âéðòèøòèðåà æéà ùèðòî øòã øòî ñàåå¨
åö éåàø æéà ñàåå éìë à øò æéà éåæà ,ïâéåà òðééæ ïéà©©¨

á÷òé ïåô úåëøá éã ïòîå÷àáøòâéãìàååâ à æéà ñàã ñàåå) ©¨¨©©

(úåéîùâáå úåéðçåøá úåëøá ïåà úåáåè ïåô øöåàïñééåå øéî ìééåå ,
.ì"ëò ,"íéðáì ïîéñ úåáà äùòî" æà êàã¨©

éåæà"ø÷é éìë" øòã èâàæ(æè ,çî úéùàøá)íòè à ©¨©

íéøôà èùèðòáòâ èàä ä"ò åðéáà á÷òé ñàååøàô©¨¨

ïåô ïåæ øòøòèìò øòã ïòååòâ æéà øòëìòåå ,äùðî øàô
èâàæòâ èàä øò ïåà ,óñåé(èé ÷åñô íù)äéäé àåä íâ" ¨¨

äùðî ,"åðîî ìãâé ïè÷ä åéçà íìåàå ,ìãâé àåä íâå íòì
øòáà ,ñéåøâ ïééæ èòåå øò ïåà ÷ìàô à ïééæ êéåà èòåå©¨¨

.íäéà ïåô øòñòøâ ïééæ èòåå øòãåøá øòøòðòì÷ ïééæ

èâàææà èùèðòáòâ èàä á÷òé æà ,"ø÷é éìë" øòã ¨©¨©

ïåô øòñòøâ ïééæ ìàæ ,íéøôà ,ïåæ øòøòâðåé øòã¨

òðééì÷ éã ïìééååñéåà èåè øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,äùðî
à ñòtò ,"úåðè÷ ãö" à èàä ñàåå øòãòé .ïùèðòî¨¨©©

àåä êåøá ùåã÷ä øúåéá æà" ,"èéé÷ðééì÷" ïåô "èééæ"
øòèùøòáéåà øòã èåè "äááø éôìàì åúéùì åäéáâî
à ïéà ïòìãðàååøàô åö íäéà ,ïáééäôéåà øòî íäéà©©©

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,øòèðæéåè øòâéìãðòö ïåô ÷ìàô¨¨

(æ ,æ íéøáã)íëá 'ä ÷ùç íéîòä ìëî íëáåøî àì"
ìééåå øàôøòã èùéð ,"íéîòä ìëî èòîä íúà éë ,'åâå©

øòèùøòáéåà øòã èàä øò÷ìòô òìà éåå øòî èðòæ øéà©¨

òèñâéðééåå éã êàã èðòæ øéà ìééåå ,êééà ïéà èñéìâòâ
øòã èâàæ êéåà .øò÷ìòô òøòãðà òìà ïåô ìàö ïéà¨©©¨

÷åñt(áë ,ñ äéòùé)éåâì øéòöäå óìàì äéäé ïè÷ä"
ïåà ,èðæéåè åö ï÷àååñéåà èòåå øòøòðòì÷ øòã ,"íåöò©

.÷ìàô âéèëòî ñéåøâ à ïééæ èòåå øòøòâðåé øòã©¨

éåæà.íäøáà ïåô øòãðé÷ òìà èéî èøéñàt èàä ©¨©©

è'ìñt'òâ æéà øò ïåà ,øåëá ïééæ ïòååòâ æéà ìàòîùé
,åùò êéåà .ïøàååòâ èìééååòâñéåà æéà ÷çöé ïåà ïøàååòâ¨¨

æéà ,÷çöé ïåô ïåæ øòøòèìò øòã ïòååòâ æéà øòëìòåå
.ïøàååòâ ïáéì÷òâñéåà æéà á÷òé ïåà ,ïøàååòâ è'ìñt'òâ¨¨

æéà øò êéåà ïåà ,øåëá ñ'á÷òé ïòååòâ æéà ,ïáåàø
ïòååòâ æéà äùðî .äøåëá éã ïåô ïøàååòâ ïñàìùòâñéåà¨¨

øòøòâðåé ïééæ øòáà ,øòãðé÷ ééååö ñ'óñåé ïåô øåëá øòã¨

.ï'äùðî øòáéà ïøàååòâ ïáéì÷òâñéåà æéà ,íéøôà ,øòãåøá¨

.ì"ëò ,"åðéáé íéìéëùîäå ,àåä øáã àìä äæ æîøå"

ïéà,õøàä ïëàøáåö à ïåà çåøä úåìôù ïåô ïéðò íòã©¨

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà êéåà øéî ïòðéôòâ,æë)

(æëçéøë éðá çéø äàø" :á÷òé ïâòåå èâàæòâ èàä ÷çöé¨¨

éåæà æéà ,ïåæ ïééî ïåô çéø øòã ."'ä åëøá øùà äãù©

øòèùøòáéåà øòã ñàåå ãìòô íòã ïåô çéø øòã éåå¨

.èùèðòáòâ íäéà èàä¨

èâàæò"éæ øâéà òìòáééì éáø ÷"äøä,"úîà úøåú") ¨

("çéø úà çøéå" ä"ã ,åðéúùøôæéà á÷òé ïòåå æà©
ïòååòâ æéà øò ïåà ,÷çöé ïåô úåëøá éã ïòîòð ïòîå÷òâ
ïòååòâ õøàä ïééæ æéà ,øòãééì÷ ñ'åùò ïéà ïäåèòâðà̈©

è÷òîùòâ ÷çöé èàä øòáéøòã .ïåôøòã ïëàøáåö øòééæ¨¨

ïòååòâ æéà çéø øòâéæàã øòã ."çéø ïèåâ" àæà á÷òé ééá©©

:èâàæòâ ÷çöé èàä ñàã .õøàä ïëàøáåö ñ'á÷òé ïåô¨©¨¨¨

éåå è÷ðåt ,"'ä åëøá øùà äãù çéøë éðá çéø äàø"
èëòøá'î ,"åá çéøîå åîèå÷" ,íéîùá ééá ïòðéôòâ øéî
éã ùèàë ìééåå ,ñò è÷òîù'î ïåà õétù íòã tà̈¨

ïòî ïòåå øòáà ,çéø ïåèåâ à âéãðòèù ïáàä íéîùá¨©¨

ïåà øòñòá êàð çéø ïééæ æéà ,"tà ñò èëòøá"¨¨

èàä øò ïòåå ,ãéà ïãòé ééá ñò æéà éåæà .øò÷àîùòâ©©¨

øòèåâ" à íäéà ïåô óéåøà èééâ ,õøàä ïëàøáåö à©¨©©©

.èôàø÷ òøòñòøâ ìéô à èéî ,"çéø©©

éãèøòåå ,õøàä ïëàøáåö à ïåô èîå÷ ñàåå äìéôú¨©¨©

ïáàä íé÷éãö éåå ,ìîéä ïéà ïòîåðòâðà øòî¨¨

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã èùèééèòâ,äë)

(àëøúòéå" :é"ùø èâàæ ,"åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå"¨

ïèòáòâ êàñ à èàä ÷çöé ¯ "äìôúá øéöôäå äáøä¨©©

øò æà ïèùøòáéåà íòãøòãðé÷ ïáòâ íäéà ìàæיגæéà . ©¨

èôøàãòâ èàä ÷çöé æà ,øòèøòåå ñ'é"ùø ïåô òîùî©¨©

ìééåå ,øàôøòã æéà ñàã .ä÷áø éåå ,ïééæ ììtúî øòî¨©

øòèàô øéà øòáà ,úéð÷ãö à ïòååòâ ò÷àè æéà ä÷áø©©¨¨

ìàæ éæ æà ïòååòâ íøåâ èàä ñàã ïåà ,òùø à ïòååòâ æéà©¨¨©¨

èàä éæ ìééåå ,÷çöé éåå øòî õøàä ïëàøáåö à ïáàä¨©¨©¨

èîàèù éæ åàåå ïåô èñåàååòâ èåâ õðàâ êàãøåè äòæ) ¨©©

ברעזשאנעריג. פייבוש  רבי צוהרה "ק געווען זוכה  נישט ליידער האט וואס  עושר אן מיט  מעשה א ברענגט  זי"ע  ַַַָָ

באפוילן  איר האט  ער און ברכה, א נאך זי"ע פרעמישלאנער מאיר'ל  רבי הרה "ק צו  געפאהרן ווייב זיין איז ַַַָָָקינדער.

קינדער . מיט ווערן צו געהאלפן כדי פארמעגן, גאנץ זיין פארלירן צו  גרייט איז  ער אז  מאיר'ל , רבי פאר זאגן ַַַַַָָצו



תולדות  - קוואל פרשה âéדער

(â"÷ñ æ"è ïåà ,âð 'éñ ç"åàä÷áø ïåô äìôú éã æéà íòã ïâòåå .
,÷çöé ïë ïéàù äî .ìîéä ïéà ïøàååòâ ïòîåðòâðà óëéú¨¨

èàäòâ èàä øò ,"÷éãö ïá ÷éãö" à ïòååòâ æéà øòëìòåå©¨©
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גרויסער א זיין צו גרייט  איז  מאן "מיין געזאגט, און צעטומלט, זיך פרוי די האט מאיר 'ל , ר' רבי'ן פאר'ן ַַַָָשטייענדיג

און  געזאגט , גוט זייער האט  זי אז  געזאגט , מאיר'ל רבי האט  קינדער"... מיט  ווערן געהאלפן זאל  ער  אבי ַַָָָָָָעושר,

רייכטום זייער  אויף זיין מוותר  דארפן זיי כאילו הערן, געלאזט האט  מאן איר וואס ווערטער נארישע  די ווי ַַַָָָנישט

געבן  זיי קען ער מעכטיג , און גרויס  גענוג  איז  יכול ", "כל דער  אויבערשטער, דער ניין, קינדער . צו זיין צו זוכה כדי

קינדער און עשירות אויסבעהטן זיי קענען תפלה, פון כח  מיט 'ן קינדער... און רייכטום  - טובות השפעות ביידע 

ולתפארת... לשם דורי-דורות און דורות

מדרש פון ווערטער די רב, ברעזשאנער דער טייטשט דעם, ה )לויט פס"ג, אשתו",(ב "ר לנוכח לה ' יצחק "ויעתר  ַ

זאגט מדרש דער ווי רייך, זייער געווען דאך איז ע "ה  אבינו יצחק  בעושר. תפילות ו)ששפך  פס"ד, מענטשן (ב "ר אז ַָָ

פון  "מיסט " דאס  האבן ענדערש ווילן מיר  אבימלך", של  וזהבו כספו ולא יצחק , של פרדותיו "זבל  געזאגט, ָָָָהאבן

דעם ביי געבעהטן האט יצחק  ווען  דעריבער, אבימלך . פון זילבער און גאלד  דאס נישט  און יצחק , פון בהמות ָָָדי

אויבערשטער דער אז  וויסנדיג קינדער, סיי עשירות, סיי  געבעהטן ער האט קינדער , געבן איהם זאל ער ַָָאויבערשטען

דאס קינדער . מיט  ווערן צו  געהאלפן כדי רייכטום אויפ 'ן זיין" "מוותר  נישט דארף  ער און ביידע, געבן איהם ַָָקען

ער און "בעושר", קינדער, אויף  געבעהטן האט ער תפילתו", "ששפך חז "ל: די פון ווערטער די פון כוונה די ָאיז 

רייכטום ... זיין מיט פארבלייבן ַָזאל 

ריטב"איד . ליצחק")דער  "ואתן ד"ה  הגש "פ, על בפירושו פסחים, מס' געווען (סוף  זענען עשו און יעקב פארוואס  טעם א ַַָָזאגט 

נישטצווילינ בין איך ווייל  וועג, גוטן אויפ 'ן גיין נישט  קען איך זאגן, נישט  זאל  מענטש  דער כדי איז  דאס ָָָג.

נישט בין איך טוהן, איך קען וואס  זאגן, וועט  ער  אדער צדיק... יענער  ווי צדיקים  עלטערן צו געווארן ָָָָגעבוירן

געווארן... געבוירן איז  צדיק יענער וואו ארט זעלבן אין  אדער  צדיק... יענער ווי "מזל" גוטן אזא אין געווארן ַַָָָָגעבוירן

דער וויאזוי גורם  דער זענען עלטערן די נישט אז אונז, לערנען צו צווילינג, געווען עשו און יעקב זענען דעם ַַוועגן

די  ביי געווארן געבוירן זענען עשו  און יעקב ווייל ארט , דאס  נישט און מזל , דער נישט  און פירן, זיך זאל ָָָָמענטש 

זעלבן  אין און - צווילינג געווען דאך זענען זיי - מזל  זעלבן דעם אונטער און רבקה, און יצחק עלטערן, ָזעלבע 

טבע די נישט אז  מיר, זעהען דעם פון עשו ... - עשו און יעקב, - א אויסגעוואקסן יעקב איז  פונדעסטוועגן , ַַַָארט...

רצון, א האט  וואס מענטש דער  נאר גורם, איז  ארט דאס נישט און פירן, זיך זאל  מענטש דער וויאזוי גורם ַַָָָָָָאיז 

פארקערט ... חלילה - נישט  אויב און יעקב, ווי צדיק  א אויסוואקסן ַַַקען

האטטו . אזוי  סיייגים . און גדרים  זיך פאר מאכט  מען וואס דעם דורך  אנקומען מען קען הרחקה  דאזיגע די ַַַָָָָצו 

חוסט אבד "ק זי"ע  שי"ק  מהר"ם  בעל  גאון דעם אויף  הס ïד זיין אין זי"ע, לב" "ייטב בעל  הרה"ק  ָגעזאגט

פרשתינו) יהונתן ", "נפש ספר אין סדרה(געברענגט  היינטיגער  דער אין ïסוק  דעם געטייטשט דאן האט  לב" "ייטב דער (כה ,. ַָ



תולדות  - קוואל פרשה דער ãé

געדארפטכז) וואלט ïסוק דער  שווער , איז  אהלים ". יושב תם  איש  ויעקב  שדה , איש ציד יודע  איש  עשו ַָ"ויהי

דער נישט  דאך איז  שדה" "איש  אן אבער עשו. פון פארקערט  געווען איז יעקב  אז - והיפוכו" "דבר א ַַַַָָָזאגן

זאגט גמרא די כוונה, א געזאגט לב" "ייטב דער  האט  אהלים ". "יושב פון קט פארקערטע  ïסוקז:)(חולין  דעם אויף ַָָָ

ל) כב , למחיצתו",(שמות חוץ  שיצא "בשר  איז , בשדה" "בשר פון כוונה די אז תאכלו", לא טריפה בשדה  ַ"ובשר

די  פון ארויס גייט וואס מענטש דער אז  מרמז , ïסוק  דער איז  מחיצה. זיין פון ארויסגעגאנגען איז  וואס ַַַַָָפלייש

ווערן  געשטרויכלט נישט זאל  ער  אז  סייגים  און גדרים זיך פאר נישט מאכט  ער הייסט , דאס קדושה, פון ַַַָָ"מחיצות"

אבער שדה ", "איש  אלס  באצייכנט  עשו ווערט  דעם צוליב  און רח"ל . "טריפה" איז  איינער אזא עבירה, אן  מיט ַַַַַָח "ו

געשטרויכלט נישט זאל ער  אז  זייטן, 4 אלע  פון "מחיצות" מיט געצעלט  א אין "איינגעצוימט " זיך  האט וועלכער ַַַָָיעקב,

אהלים" "יושב גערופן ווערט ח"ו, עבירה גדר א מיט אפילו מהר "םווערן דעם לויבן צו געמיינט לב " "ייטב דער האט (דערמיט ַַָ

אונגארן) אין תקופה , זיין אין אידישקייט פון מויער די ווערן  אויפגעריסן  חלילה  נישט  זאל עס אז סייגים און גדרים געווען  גודר  האט ער אז .שי"ק , ַַַָָ

מויערן  אלע  אויף ברעכט  עשו אבער סייגים, און גדרים האט  יעקב עשו, און יעקב  צווישן חילוק דער  איז  דאס ַָָָָאט 

ח"ו . זינדיגן צו 

ïסוק  אויפ 'ן זי"ע  סופר" "חתם  בעל  גאון דער  זאגט  ענין, דעם יט )אין  בכור,(כז, דיין בין איך - בכורך" עשו "אנכי ָ

מויל הייליג זיין פון ארויסזאגן געקענט אמת", "מדתו וואס  ע "ה, אבינו יעקב האט  אזוי ווי שווער, איז  ַַָָָעשו ...

אנגעטוהן  געגאנגען דעמאלטס  איז יעקב וויבאלד נאר  עשו? איז  ער אז ח"ו, שקר  ווי אויס  זעהען וואס ַַַָָָָווערטער

עשו'ס טראגט  ער ווען ווייל עשו, איז  ער  אז זאגן צו  ח"ו  ליגנט א געווען נישט עס איז  עשו, פון קליידער די ַַָָאין

הרשע ... עשו פון מהות דעם פון הש ïעה  די  זיך אין ער האט  ָקליידער,

ïסוק  אויפ 'ן זאגט  רש "י ווי פלאץ , א פון השïעה די איבער  אויך מיר  לערנען סדרה  היינטיגער  דער כב)אין (כה, ַָ

ארויסצוגיין, געשטוïט זיך עשו האט  זרה, עבודה  אן געגאנגען פארביי איז  רבקה ווען אז  בקרבה", הבנים  ַַַַַָ"ויתרוצצו

המדרש  בית פון טירן די אדורכגעגאנגען איז  זי ווען זעהטאון ארויסש ïרינגען. געוואלט יעקב האט ועבר, שם פון ַַַָָ

איז זי ווען זיי. אויף השïעה א געהאט האט פלעצער , יענע צו  זיך דערנענטערן עצם דאס  אז  קלאר  דאך ַַַָָָָמען

איז פארקערטע  דאס  און ארויסגיין, געוואלט  יעקב האט ועבר , שם  של מדרשם  בית פון טירן די נעבן ַַַָָָגעשטאנען

זיך  דארפן מיר וויפיל  אונז  לערנט דאס  זרה . עבודה  פון הויז א אדורכגעגאנגען איז זי ווען עשו , מיט  ַַַַָגעווען

ïלעצער . אומריינע פון דערווייטערן

ïסוק  דעם אויף  זי "ע מגיד זאלאזשיצער דער זאגט  כה )אזוי אז(כה, באקאנט איז עס  עשו". בעקב אוחזת "וידו ַַַַָָָ

מיט אן פאנגט  ער נאר ח"ו , עבירה הארבע  א באלד טוהן  צו  מענטש  דעם איבעררעדן נישט  קומט  הרע  יצר ַַַַָָדער

היינט זרה". עבודה  ועבוד  לך לו  שאומר עד  כך , עשה  לו אומר  ומחר כך, עשה לו  אומר "היום זאכן, ַקלענערע 

ח"ו . זרה  עבודה דינען  גיין איהם  הייסט  ער ביז אזוי", "טוה  איהם  ער זאגט  מארגן  און אזוי", "טוה איהם  ער ַַָָָזאגט

איהם זאל  ער וואו פון "טירל " א אפילו  הרע  יצר דעם געבן צו נישט  שווער  ארבעטן מענטש דער דעריבער  ַַַַָדארף 

עשו", "בעקב אנגעכאïט האט יעקב ïסוק : פון כוונה  די איז דאס  ח"ו. נעץ  זיין אין אריינכאïן שïעטער  ַַַָָָקענען

בעקבו", דש  "שאדם זאכן אין זיין צו  מקיל  איבעררעדן געוואלט  איהם  האט  - הרע יצר דער  - עשו  ווען ַַָָבאלד

און  "אנגעכאïט", שוין איהם יעקב האט פיס, זיינע מיט  זיי אויף  טרעט מענטש  דער אז  לייכט , אזוי זענען ַַַָָָוואס

עבירות. גרעסערע  צו  אנגעקומען איז  ער איידער  נאך איהם , פון איבעררעדן געלאזט נישט ָָָזיך

לחיים " "אורח דער טייטשט וידו ")ענדליך יאמר  "או ד"ה  געלאזט(פרשתינו, נישט  זיך און "אנגעכאïט ", האט  יעקב ַַָָָאז

פוס ... זיין מיט  דערויף געטראטן  האט עשו - ח "ו עשו " "בעקב געווען זענען וואס  זאכן טוהן צו  ַָָָאיבעררעדן

שמואל " "דברי דער  שרייבט "ולאום")ענדליך ד "ה חז "ל (פרשתינו, די פון ווערטער ו .)די דער(מגילה אין ïסוק  אויפ 'ן

ïרשה  כג)היינטיגער  נישט(כה , איז  עס שמואל": "דברי דער שרייבט נופל ". זה קם , "כשזה  יאמץ ", מלאום  "ולאום 

א  סוף  צום ער ווערט זאך, געוויסע  א אין מקיל זיך איז איד א אויב צוזאמען, זיין זאלן זאכן ביידע  אז  ַַַַַַַָמעגליך

אוועקרוקן  נישט  זיך  מ 'טאר ווייל  רח"ל, שבקלים  קל  א סוף צום ער ווערט מקיל , מער נאך איז  ער אויב און ַַָָ"קל ".

הארל . א אפילו קדושה, די  ַַָפון




