
 

  

 "דקגליון  - לפ"ק ב"פתש נחמו –ואתחנן פרשת 

אין די ריכטיגע מינוט א קאר באקומען
ר' מיכאל איז א חשובער אינגערמאן, וואס וואוינט אין אפסטעיט נ.י, ער 
דינט אלס א באליבטער משגיח און א חשובע ישיבה פאר טייערע בחורים, 
ער טוט זיין ארבעט בנאמנה, ער ארבעט ארויף די בחורים און זעהט זיי 

ט ער זיין פרנסה, דער עאת שמים, פון דעם ציזאלן שטייגן אין תורה און יר
תפקיד איז ממש ווי געגאסן אויף איהם, ער זעהט גרויס הצלחה און פירות 
אין זיין עבודת הקודש, דער סיפוק הנפש זיינער איז איהם געוואלדיג גרויס 

 .ב"ה
די ישיבה איז היבש אפגערוקט א שיין שטיקל וועג פון זיין הויז, נאר ר' 
מיכאל באנוצט זיך מיט א קאר וואס איז גראדע שוין א היבש ביסל 
אפגענוצט, ער האט דאס אפגעקויפט פון איינעם, זעהט אויס יענער האט 
זיך שוין פארגינען עפעס בעסערס, אבער פאר ר' מיכאל איז דאס געווען 

וואס דארף ער שוין? פארן יעדן טאג פון זיין הויז צו די  סך הכלפעקט, פער
ישיבה, ווי אויך אביסל פאר לאקאל אין די שטאט ווי ער וואוינט, און אויף 
דאס ביסל דינט איהם די קאר געטריי און איז ממלא זיין תפקיד בנאמנה, 

 .און ער איז גליקליך און צופרידן מיט וואס ער האט
י ווי יעדע זאך וואס קומט צו א ענדע, איז אויך אויף די קאר אבער אזו

ן וואס ער עגעקומען די רייע, אנגעהויבן האט זיך עס מיט א רייע פראבלעמ
האט זיך אנגהויבן אנשטויסן דערמיט, בעיקר מיט די מאטאר פון די קאר, 
 אבער איין שיינעם נאכמיטאג איז עס געווען, ווען ר' מיכאל קומט אראפ צו

די קאר, וועלנדיג אהיימפארן סוף סדר פון די ישיבה, און די קאר צינדט זיך 
עפעס נישט אן, ער פראבירט אהער פראבירט אהין, אבער ס'גייט נישט, עס 

ן קאל צו די אלעמען באקאנטע אפעפארט נישט דער מאשין, א טעל
וי זייער געטרייע "חבירים" ארגענעזאציע, און זיי קומען גלייך צולויפן אזוי ו

שטייגער, אנגעקומען צו דער סצענע איז פונקט א מומחה וואס איז גראדע 
א גאנצן טאג באשעפטיגט אלס אן אויטא מעכעניקער, און אין זיין פרייע 
צייט וואלענטיערט ער פאר "חבירים", ער קומט אן, טוט זיך אן הענטשעך, 

גענדיגן בליק הייבט אויף דעם דעק פונעם קאר, קוקט אריין מיט א דרינ
אין די געדערים פון די קאר, ריקט אהער ריקט אהין פארשידענע פייפס 
ווייערס וכו', דרייט אויף שטאפערס און פארמאכט, מעסט אויל וכו' טאפט 
אהער טאפט אהין, בייגט זיך ארונטער די קאר קריכט צוריק ארויס, זעצט 

טאר, אבער ס'גייט זיך צוריק אריין ביים רעדל פראבירט אנצוצינדן די מא
נישט, ביז ענדליך געבט ער ארויס דעם דיאגנאז זיינעם, דער מאטאר איז 
אפגעשטארבן, און ס'איז נישט דא וואס צו טוען מער מיט די קאר, חוץ 
אויב ר' מיכאל וויל זיך לאזן קאסטן און אריין לייגן א גענוצטן מאטאר אין 

קאר, אבער דאס איז שוין א  די קאר, דאן וועט ער ווייטער קענען נוצן די
טייערע מעשה, און פאר דעם געלט, לוינט שוין ענדערש פאר ר' מיכאל 

 .אפקויפן אן אנדערע גענוצטע קאר
די החלטה ביי ר' מיכאל איז געפאלן אז ס'לוינט נישט צו אינוועסטירן מער 
אין די קאר, און ס'איז געבליבן דער סוף פסוק אויף די קאר, אז ס'שבק 

לכל חי, ויהי זכרו ברוך, און דאס איז עס, דער קאר האט אפגעדינט   חיים
 .זיינ'ס און געענדיגט זיין תיקון

דא הייבט זיך יעצט אן א נייע מסכת אינעם לעבן פון ר' מיכאל'ן, כאפן 
היטשעס איז פון יעצט אן געווארן זיין צווייטע פאך, דאס שטיין יעדן טאג 

בעהטנדיג ביי מאטאריסטן פאר א היטש איז  אויף די גאסן אין די היצן זיך
נישט עפעס וואס האט איהם צוגעגעבן עפעס אן עקסטערן געשמאק 

מזה האט ער פון יעצט אן, שוין געדארפט ץ אינעם טעגליכן לעבן, חו
אויפשטיין יעדן טאג א היבש ביסל פריער ווי ער איז געווען געוואוינט, ווייל 

יטשע'ס כאפן אויף די גאסן אנצוקומען ער דארף דאך רעכענען אז דאס ה
ן א שיין ביסל צייט, א זאך וואס האט עצו די ישיבה, וועט איהם פארנעמ

איהם צושטערט די מנוחת הנפש זיינע, אויך האט זיך יעצט אנגעהויבן א 
מסכת פאר זיך, דאס זיך יעדעס מאל וועלן ארויסרירן פון שטוב, עס האט 

טע חשבונות, לוינט זיך ע'קסטער גאנצס מאל עע'ן יעדעזיך אנגעפאנג
יעצט יא נעמען א טעקסי צו  נישט, אמאל איז געפאלן די החלטה אז יא 
און צומאל אז נישט, וועלנדיג זיך שפארן געלט, פיל מאל איז צוליב דעם 
אויסגעקומען אז ביים ענדע האט מען שוין בכלל מוותר געווען אינגאנצן 

אויב ס'איז נישט געווען ממש עכט וויכטיג, אויף דאס ארויסגיין פון שטוב 
סתם צאלן יעצט א טעקסי אדער זיך שטעלן כאפן היטשעס אדער גיין 
לאנגע שטרעקעס איז נישט אייביג געווען קיין אפציע, בקיצור א נייע 
קאפיטל אינע'ם לעבנ'ס געשיכטע פון ר' מיכאל האט זיך אנגעהויבן, עס 

אבער קיין איבעריגן דאלער האט ר'  איז ווייט נישט געווען באטעמ'ט,
מיכאל נישט געהאט, אזוי אז צופיל ברירות האט ער סיי ווי נישט געהאט, 

 .נו האט ער אזוי געשלעפט א טאג נאך א טאג, און א וואך נאך א וואך
איין טאג ביי מיטאג צייט זייענדיג און ישיבה איז דאס געווען, ווען ר' 

כלו כל הקיצין א שרעקליכער מידקייט  מיכאל האט געשפירט, אז ס'איז
האט איהם באפאלן, אלס רעזולטאט פון דאס ווייניגער שלאפן זיינע, 
בנוסף וואס יענעם טאג גראדע איז עפעס דער היטשינג פראצעדור איהם 
געגאנגן שווערליך, ער איז יענעם טאג געשטאנען א לאנגע צייט אויף די 

היטש, שווערע געפילן האבן איהם  גאס זיך בעטענדיג ביי מענטשן פאר א
דאן באפאלן, ער האט געשפירט ממש ווי א ריזיגער גרויסער שטיין דרוקט 

 .איהם ביים הארצן און לאזט איהם נישט במנוחה
דיג צום ריכטונג פונעם פענסטער פארקלעמטערהייט, פאלן אזוי קוקן'

ין טייכל וואס איהם פלוצלינג די אויגן אויפן דערנעבענדיגן וועלדל און קלי
געפונט זיך לעבן די ישיבה ממש, פלוצלינג האבן איהם די פוס אנגעהויבן 

ן אינעם באשעפערס עטראגן אהין, אביסל זיך אויסקלארן די געדאנק
נאטור וועט לכאורה זיין יעצט ממש געגאסן פאר איהם טראכט צו זיך ר' 

ר דופטיגער מיכאל, אנקומענדיג צום וועלדל, און עס ענטפאנגט איהם דע
ריח פון די גרינע געוויקסן וואס וואקסן אומעטום ארום און ארום, א 
געשמאקער ווינטל גלעט איהם דאס פנים, פייגעלעך צוויטשקען און 



שפרינגען ארום פון איין בוים צום צווייטן מיט א פייגל'ישע לוסטיקייט, די 
צווייגן פון די  זון שניידט עטוואס דורך אירע שטראלן פון צווישן די דיקע

ען זיך אפ די הערליכע וואלקענעס 'בוימער, אינעם טייכל דערלעבן שפיגל
וואס איז אזוי הערליך מייעסטעטיש אויסגעלייגט אויפן הימל ווי ווייסע 

ך, פאר ר' מיכאל ווערט ממש גוט אויפן הארצן, ער יוואלענע שעפעל
יך דעם שווערן שפירט אז דא איז א גוט פלאץ אביסל אפצולאדענן פון ז

לאסט זיינעם, ער קוקט זיך אום אביסל, זיינע אויגן פאלן איהם, אויף 
עטוואס א גרעסערער שטיין וואס רוהט דארטן אונטער עפעס א גרויס 
באוואקסענעם בוים, דער גרויסער שטיין מאכט א רושם מיט זיין 

ט ער שווייגעניש כאילו ער טראגט מיט זיך גרויסע סודות, דארט אהין ווע
קען ער  ,דינג בסוד, טא'יעצט גיין, דער שטיין שווייגט דאך און האלט אלס

דארטן אלס ארויסרעדן פון זיין הארץ אומגעשטערט, די פוס טראגן איהם 
אהין, ער זעצט זיך אוועק דערויף, און טיפע קרעכצן הייבן זיך פלוצלינג אן 

 ארויס רייסן פון זיין הארץ צום טאטן און הימל,     
רבש"ע כ'קען שוין מער נישט אזוי אנגיין, כ'פיל ווי איך ברעך אונטער, דאס 
האבן פאר א שטיק צייט די באקוועלימכקייט פון א קאר, און דאס 
פלוצלומדיגע אפהאקונג דערפון, לייגט מיך ממש צוגרינד, כ'שפיר ממש ווי 

ן אנע צוויי פוס, דאס כסדר'דיגע טובות בעטן פון מענטשן, דאס שטיי
לער פאר א אאזויפיל פאר היטשעס, דאס זיין אזוי שפארענדיג מיט א ד

דערהייב שוין מער נישט, פלוצלינג הייבן איך טעקסי, דאס איז עפעס וואס 
איהם אן די טרערן פליסן פון זיינע אויגן, די גאנצע אנגעצויגנקייט פון די 

ז איהם יעצט לעצטע תקופה, סיי ביי איהם און סיי ביי זיינע בני בית, אי
ארויפגעקומען, ער דערמאנט זיך וויפיל אנגעצויגענע מאמענטן ס'האט זיך 
שוין געמאכט ביי איהם אין שטוב, פונעם נישט קענען אייביג פרייערהייט 
אנקומען איבעראל ווי ער וויל, אזוי ווי ער איז געווען געוואוינט וכו' וכו'  די 

צו א שטארקע געוויין, און די  טרערן ווערן שוין יעצט פארוואנדלט ממש
דיבורים זיינע זענען געפלאסן ווי א טייך, רבש"ע הושיעה נא, העלף מיר, 
נאר די קענסט מיר יעצט העלפן און מיין לאגע, וכו' וכו' צו וועמען דען זאל 
איך זיך ווענדן אויב נישט צו דיר מיין פאטער און הימל, כ'בעהט דיר העלף 

 צטער דא א קאר??מיר, ווי שאפט מען אי
א שטיקל צייט גייט אריבער, ר' מיכאל געבט א קוק אויפן זייגער, און 
זעהט אז ס'שפעט מ'דארף זיך שוין צוריקערן צו די ישיבה, דער נאכמיטאג 
סדר הייבט זיך שוין באלד אן, ר' מיכאל נעמט מאכן דעם פאר מינוט'יגן 

ן ביים סייד וואלק, ווען וועג ארויס פונעם וועלדל, און קומט אן אינדרויס
פונקט יעצט, ממש אין די רגע קומט אן צו גיין דער נייער נאכמיטאג שואל 
ומשיב ר' יעקב דוב מיט זיין קאר, ער קומט יעצט אן צו די ישיבה צום 
נאכמיטאג סדר ווי ער הייבט היינט אן דינען דעם ערשטע טאג אויף זיין 

פאר וויכטיג צוצולייגן סטעף, פאסטן, היות די הנהלה האט איינגעזעהן 
האבן זיי יעצט אין מיטן פונעם זמן אויפגענומען ר' יעקב דוב, יעצט קומט 

 ער אן און פארקט דא יעצט זיין קאר, ממש פונקט פאר זיין נאז,  
ר' יעקב דוב און ר' מיכאל קענען זיך שוין נישט פון היינט, זיי קענען זיך 

האט געדינט אל'ס מלמד אין א חשוב'ע  נאך פון די צייטן וואס ר' מיכאל
תלמוד תורה, נאך בעפאר דעם יעצטיגן פאסטן זיינע, ר' יעקב דוב'ס זון 
האט איין יאר געלערנט ביי ר' מיכאל, ר' מיכאל האט יענעם יאר 
אריינגעלייגט גרויסע כוחות אין ר' יעקב דוב'ס זון, זיך אפגעבענדיג גאר 

טארק ארויפגעארבעט, ער האט שטארק מיט איהם, און האט איהם ש
 .יענעם יאר געהאט א שטארקן תכלית ביי ר' מיכאל'ן
, און טאקע אויסצומיידןס'איז געווען ממש אומפארמיידבאר יעצט איהם 

ארויסקומענדיג פון די קאר האבן די בליקן זייערע זיך באגעגנט, ר' יעקב 
א גוטן ר' מיכאל דוב זעהט גלייך געשוואלענע רויטע אויגן אויף ר' מיכאל, 

וואס מאכסטו עפעס? וואס טוט זיך מיט דיר? שרייט ער גלייך אויס 
היסטעריש, וואס גייט פאר מיט דיר?  
זעהסט דאך אויס שרעקליך, איז 
עפעס געשעהן מיט דיר? נעה 
ס'גארנישט פראבירט זיך ר' מיכאל 
ארויסצודרייען פארשעמטערהייט, 
אויף אזאנ'ס האט ער זיך בכלל נישט 
געראכטן מ'זאל איהם דא איצטער 
ממש כאפן ביי די האנט, איין מינוט 
נאכן זיך גוט אויסוויינען, ער האט 
דאך ניטאמאל געהאט אפי' א 

 .געלעגנהייט דאס פנים זיך געהעריג אפצושווענקן
אבער ר' יעקב דוב, פארשטייט גלייך אז דער מצב איז ווייט נישט אזוי, זאג 
מיר וואס גייט פאר ר' מיכאל? ווידערהוילט ער, איז עפעס געשעהן?? אפשר 
קען איך עפעס העלפן? ווייסטו וואס, קום יעצט אריין צו מיר אין די קאר 

נישט, ער  לאמיר שמועסן אביסל, ר' מיכאל האט שוין יעצט קיין ברירה
זעצט זיך אריין אין  ערהאט שוין יעצט סיי ווי נישט ווי אהין צו אנטלויפן, 

ר' יעקב דוב'ס קאר, און ר' יעקב דוב הייבט איהם אן דרוקן צו די וואנט, ר' 
 מיכאל זאג מיר וואס גייט פאר? וואס גייט פאר? 

 נדיג אז די פלוצימ'דיגעענישט האבענדיג קיין ברירה, און איינזע
באגעגעניש זייערע, איז א מן השמים'דיגע זאך, ע"כ  איז ר' מיכאל מחליט 
זיך צו עפענען פאר איהם און איהם אלס פארציילן, און דא הייבט ער איהם 
אן צו פארציילן דאס גאנצע פלאגעניש זיינע, וואס ער גייט דורך אין די 

ל הקיצין, לעצטע תקופה, און אז ער האט געשפירט יעצט, אז ס'איז כלו כ
איז ער געקומען דא זיך יעצט אביסל אויסוויינען, צום גרויסן טאטן און 

 .הימל
ר' יעקב דוב הערט אויס יעדעס ווארט מיט  גרויס אכט, אבער אנשטאט 
איהם ענטפערן, נעמט ער פלוצים ארויס פון טאש א שליסל פון א קאר, 

און דערלאנגט  שמייכלנדיג צו איהם מיכאלשטרעקט אויס די האנט צו ר' 
עס איהם, ר' מיכאל קוקט איהם אן אינגאנצן צומישט, ער ווייסט נישט 
וואס צו זאגן, און ווי אזוי צו רעאגירן, וואס וויל ער דא מיט דעם שליסל? 
אפשר איז דאס עפעס א וויץ וואס ער האט נאך דערוויל פשוט נישט 

ס פון מויל, מאי געכאפט, טראכט ער צו זיך, ביז ענדליך שטאמלט ער ארוי
האי? וואס איז דאס דער שליסל?? נעם ר' מיכאל נעם, ענטפערט איהם ר' 

 יעקב דוב, דאס איז די שליסל פון דיין נייע )גענוצטע( קאר.............. 
וואס הייסט?? פארשטייט נישט ר' מיכאל, און פרעגט איהם איבער וואס ער 

 .מיינט מיט דעם צו זאגן
ט ר' יעקב דוב, הער זיך איין, איך האב ביז יעצט אויך זייער פשוט ענטפער

געדרייווט א גענוצטע קאר וואס כ'האב  געהאט אפגעקויפט פון איינעם, די 
קאר פארט גראדע זייער פיין און מאכט נישט קיין פראבלעמען ב"ה, נאר 
אזוי ווי ממש לעצטנ'ס האב איך געהאט עפעס א גוטן דיל אויף א ליעס, 

קאר, האב איך זיך סארט שענערער און באקוועמערער נייערע פאר א פיל 
עס מיר פארגינען, אט איז עס דא פאר דיינע אויגן, עס די קאר וואס מיר 
זיצן יעצט דא אין דעם, כ'האב אבער געטראכט צו מיר, אז ווען איך פארגין 
זיך עפעס בעסערס און שענערס, זאל א צווייטער איד אויך הנאה האבן, און 

האב געטראכט אוועקצוגעבן די אלטע קאר פאר א נצרך וואס ברויך עס כ'
האבן, כ'בין נאר נאכנישט אנגעקומען דערצו, יעצט טראכט איך צו מיר, אז 
חוץ פון דעם וואס כ'בין דיר דאך אזויפיל שולדיג פארן זיך אזוי גוט 

איך אפגעבן מיט מיין זון יענעם יאר וואס ער האט געלערנ'ט ביי דיר, זעה 
דאך אויך ממש קלאר אז דער אייבערשטער האט דאס אזוי צוגעפירט, און 
אן קיין שום ספק געהערט די קאר צו דיר, ניין? נישט אזוי? פארוואס דען 
האט אונז דער רבש"ע פונקט יעצט דא צוזאמענגעטראפן אויב נישט 
כ'זאל דייקא פאר דיר יעצט דא איבערגעבן די קאר, פירט ר' יעקב דוב 

ויס, דא האסטו דעם שליסל פון די קאר, עס איז פון די רגע אן און א
ווייטער דיינער, זאל עס זיין מיט הצלחה, נוץ עס געזונטערהייט, און 

 .זאלסט פארן מיט דעם נאר אויף שמחות און גוטע פלעצער
 , אטעמט אפ, און א געלעכטער פון פרייד באהערשט איהם, ערמיכאלר' 

באדאנקט זיך שטארק פאר ר' יעקב דוב פארן זיין דער גוטער שליח פון 
הימל אויף זיין ישועה, און איבערנעמענדיג דעם שליסל שפירט ער זיך 
ממש ווי אין א בעל שם'סקה מעשה, ווי ער אליין איז טאקע דער העלד פון 
די מעשה, אזא שנעלע ישועה, קוים יעצט האט ער זיך דא אויסגעוויינט 
פאר'ן באשעפער, און שוין גלייך האט ער א קאר, ישועת השם כהרף אין, 
כפשוטו ממש, עס איז דא א קאר, דער 
אייבערשטער האט עס איהם 

 .צוגעשיקט און די ריכטיגע מינוט
 הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו

 
דער שרייבער פון די שורות האט 
געהערט די מעשה פון ר' מיכאל'ס מויל 

פארענדיג אין די קאר זיינע, אליין, 
וואס איז אגב זייער אין א גוטן 

 .צושטאנד און פארט פיין

 הגליון נתנדב לע"נ

 הרה"ח ר' אלימלך בן ר' עזריאל ע"ה

 ת.נ.צ.ב.ה. 
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