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 מיט א טיפערן בליקמיט א טיפערן בליקמיט א טיפערן בליקמיט א טיפערן בליק

 תשפ"גתשפ"גתשפ"גתשפ"ג    ויצאויצאויצאויצאפרשת פרשת פרשת פרשת 

 וואו בין איך אויף די וועלט?וואו בין איך אויף די וועלט?וואו בין איך אויף די וועלט?וואו בין איך אויף די וועלט?

 בס"ד

 ..!םא גוטן טייערע חבירים וידידי 

פרשת ויצא איז א פרשה וואס האט אין זיך גאר אסאך צו שמועסן, די 

תורה הייבט ָאן ווי יעקב אבינו פארלאזט באר שבע און אנטלויפט קיין 

וואונדערליכע חלום מיט'ן לייטער און די חרן, אויפן וועג האט ער די 

מלאכים. פון דארט קומט ער ָאן קיין חרן וואו ער ארבעט זיבן יאר כדי צו 

קענען חתונה האבן מיט רחל, אבער לבן פָאּפט איהם אויס און גיבט איהם 

קודם זיין עלטערע טאכטער לאה, און יעקב מוז בלייבן ווייטער און שווער 

ה ווערן געבוירן, און לבן פראבירט צו -י הייליגע שבטי יארבעטן ביי לבן. ד 

בא'גנב'ענען יעקב מיט וואס ער קען נאר, און צום סוף ענדיגט זיך דאס אז 

יעקב אבינו דארף אנטלויפן מיט זיין גאנצע משפחה און מיט זיין גאנצע 

  האב און גוטס פון לבן'ס הויז.

ווען יעקב אבינו ווענדט זיינע לאמיר אביסל מדייק זיין אינעם לשון הפסוק, 

" אז ער האט ַוִּיְפַגע ַּבָמקֹוםטריט קיין חרן, שטייט טאקע תיכף דערנאך "

אז יעקב אבינו איז  מיינט דאס, וואס פשוט פשט באגעגנט אינעם פלאץזיך 

טאקע אנגעקומען קיין חרן, און לכאורה דארף מען פארשטיין, ווען איינער 

זאגט מען אז ער האט באגעגנט מאנסי? ער  פארט צו א געוויסע שטאט,

האט באגעגנט בארא פארק?, עס איז דאך בכלל נישט קיין סדר אזוי צו 

רעדן [און חז"ל ַדרש'ענען טאקע אז די הר המוריה איז אויסגעריסן געווארן 

פון איר פלאץ און איז איהם ממש אנטקעגן געקומען און איהם באגעגנט, 

  וט'ע פשט].אבער דאס איז נישט די פש

און נאך איז כדאי אנצומערקן, אז אין די פסוקים ווערט דערמאנט עטליכע 

ַוִּיַּקח , דערנאך שטייט ַּבָמקֹוםַּבָמקֹוםַּבָמקֹוםַּבָמקֹוםַוִּיְפַגע מאל די ווארט "ָמקֹום", קודם שטייט 

, אז יעקב אבינו האט גענומען פון די ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו  ַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםֵמַאְבֵני 

און געלייגט ארום זיין קאפ אז ס'זאל איהם באשיצן  פונעם פלאץפונעם פלאץפונעם פלאץפונעם פלאץשטיינער 

האט זיך געלייגט שלאפן אין ער  , אוןַההּוא ַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹוםַוִּיְׁשַּכב פון די חיות, 

ים אז ער נִ ַוִּיַּקח ַאבָ יענעם פלאץ. וואס לכאורה וואלט געקענט שטיין בלויז 

  רט געלייגט שלאפן.ָׁשם און ער האט זיך דא ַוִּיְׁשַּכבהאט גענומען שטיינער, 

און ווי וואונדערליך איז אז מיט געציילטע פסוקים שפעטער, געפונען מיר 

, ווען יעקב אבינו ַהֶּזה ַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹום ה'ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ווייטער די זעלבע ווערטער, 

כאפט זיך אויך פון זיין שלאף און פון די חלום וואס ער האט געהאט, זאגט 

. פלאץפלאץפלאץפלאץ, דער אייבישטער געפונט זיך אויף דעם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ה'ָאֵכן ֵיׁש ער 

, יעקב אבינו ַהֶּזה ַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא און עס שטייט ווייטער, 

ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם . און צום סוף שטייט פלאץפלאץפלאץפלאץזאגט ווי פארכטיג איז דער 

מיט'ן נאמען בית  פלאץפלאץפלאץפלאץ, אז ער האט אנגערופן דעם ל - ַההּוא ֵּבית ֵא  ַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹום

  .ל-ֵּבית ֵא 

און צום שלוס, אז מיר זענען שוין מדייק, איז גאר אינטערסאנט צו 

באמערקן, אז סוף פרשה געפונען מיר, אויפן וועג ווען יעקב אבינו 

, עס יםִק ֵכי ֱא=בֹו ַמְלֲא  ַוִּיְפְּגעּוַוִּיְפְּגעּוַוִּיְפְּגעּוַוִּיְפְּגעּוְוַיֲעקֹב ָהַל: ְלַדְרּכֹו אנטלויפט פון לבן, שטייט 

האבן איהם באגעגנט דארטן געטליכע מלאכים, און ווען יעקב אבינו האט 

, דאס איז א מחנה פונעם ים ֶזהקִ ַמֲחֵנה ֱא=זיי דערזעהן, האט ער געזאגט 

ער  , און לכבוד דעם האטַההּוא ַמֲחָנִים ַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַוִּיְקָרא ֵׁשם  אייבישטער,

האבן מיר דא נאכאמאל סיי די  מחנים. גערופן די נאמען פון יענע פלאץ

, וואס איז ממש די זעלבע לשון ווי יםִק בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא= "ַוִּיְפְּגעּולשון פון "

מ'טרעפט זעלטן אין די  א ווארט וואס", ַוִּיְפַגע ַּבָמקֹוםאנהייב פרשה "

 ַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַוִּיְקָרא ֵׁשם דער ענין פון מקום,  אויך נאכאמאלאון מיר האבן  .תורה

. און מיר ווייסן דָאך פון חז"ל און פון ספרים אז די אנהייב פון ַההּוא ַמֲחָנִים

א זאך מיט די סוף האבן א קשר און א שייכות און זענען פארבינדן איינס 

וואס זאגט אונז אז די אנפאנג און די ענדע פון אונזער פרשה  ,מיט'ן צווייטן

וואס איז דא די באדייט פון די אלע  איז האבן עפעס א אייניגע משמעות.

ענינים, און וואס קענען מיר ארויסלערנען דערפון צו שעפן חיזוק אין אונזער 

  טאג טעגליכע לעבן.

נאר כדי צו פארשטיין דער יסוד וואס מיר ווילן אביסל אויסברייטערן, 

לאמיר זיך קודם מתבונן זיין אביסל אין די געפילן פון יעקב אבינו אין די 

שווערע צייטן וואס ער מאכט דא מיט ווען ער אנטלויפט פון זיין טאטענ'ס 

  הויז אויפן וועג קיין חרן.

יעקב אבינו איז אויפגעוואקסן אין באר שבע, א שטאט פיל מיט קדושה 

 איז געווארןוטהרה, דער מקום פון די אבות הקדושים. ער 

טאטע יצחק, געלעבט אויפגעהאדעוועט ביי זיין זיידע אברהם און ביי זיין 

אין א וועלט פון תורה און עבודה, און אין צוגאב צו דעם האט ער יעצט 

געלערנט פאר נאך פערצן יאר ברציפות אינעם בית המדרש פון ֵעבר (און 

 ווי דער מהרש"א זאגט אין מסכת מגילה, איז דער בית המדרש פון עבר

אלטן דארט אין געווען אין באר שבע אליינס, יעקב האט זיך באה איז

שטאט און נישט פארלאזט באר שבע ביז נאך די פערצן יאר) און ווי עס 

אז דאס איז טאקע מרומז אינעם נאמען  ספרים הקדושיםספרים הקדושיםספרים הקדושיםספרים הקדושיםשטייט אין אסאך 

די  באר שבע, ווי באקאנט איז 'שבע' א הייליגע מספר, עס איז מרמז אויף

. און דא שבת קודש וואס העכער פון אלע עניני עולם הזה זיבעטע טאג,

פלולצלינג דארף יעקב אבינו נעמען דעם וואנדער שטעקן אין די הענט 

אריין, ער דארף גיין אין גלות קיין חרן צום פעטער לבן וואס איז ממש דאס 

(אין זוהר הק' שטייט אז חרנה איז מלשון פארקערטע פון קדושה וטהרה, 

ער דארף פארלאזן זיין היימשטאט, זיין משפחה, און שלעכטס),  'חרון אף'

און ער דארף זיך באהאלטן פון זיין ברודער עשו וואס וויל איהם הארגענען. 

דערנאך האט איהם באגעגנט אליפז דער זוהן פון עשו און איהם צוגענומען 

יעצט האט נאך פארמאגט. הכלל, ער שטייט ער  דאס לעצטע ביסל וואס

אונטערוועגנס אין א פרעמדע פלאץ, בעירום ובחוסר כל,  ער אליינס,איינ 

ָאן גארנישט, עס איז געווארן טונקל און ער דארף זיך לייגן שלאפן אויף 

א פחד פון חיות רעות, אז ער מוז פשוט ארומלייגן  טדער ערד, עס הערש

שטיינער זיך צו באשיצן... אוי געוואלד! מיר קענען זיך אפילו נישט 

  ָארשטעלן וויאזוי דאס פילט.פ

זיין הארץ וואלט געקענט זיין פיל מיט טענות און מענות, דערביטערט און 

דערשלאגן, און ער וואלט געקענט האבן א שווער הארץ אויף זיין מאמע 

רבקה וואס זי האט איהם געשיקט גיין אויסכאפן די ברכות פון עשו, און 
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און זוכן שוץ פון די כעס פון זיין נאר א דאנק דעם דארף ער דא לויפן 

, צו וואס האט דאס אלעס ברודער. ער וואלט געקענט טראכטן צו זיך 

אויסגעפעלט? אוי ווי גוט איז געווען ווען איך בין געזעצן רואיג און געווען 

וואס ווייסט נישט פון קיין דאגות, און יעצט בין  ִאיׁש ָּתם יֵׁשב ֹאָהִלים דער

  עג קיין חרן אין א שווערע מצב ברוחניות ובגשמיות.איך דא אויפן וו

, וואס איז ִאיׁש ָּתםאבער יעקב אבינו טראכט נישט אזוי, ער איז דָאך דער 

, ער מאכט התהלך עמו בתמימות" -מקיים "תמים תהיה עם ה' אלקיך 

הרה"ק רבי לייבל'ע הרה"ק רבי לייבל'ע הרה"ק רבי לייבל'ע הרה"ק רבי לייבל'ע נישט קיין חשבונות, און ער ווערט נישט דערביטערט! 

יעקב אבינו האט זיך  – "ַוִּיְפַגע ַּבָמקֹום שט,טייט לובלין זי"עלובלין זי"עלובלין זי"עלובלין זי"עאיגר פון איגר פון איגר פון איגר פון 

אנגעקלעבט אינעם אייבישטער", ויפגע איז א לשון פון זיך באהעפטן און 

אנרירן, 'מקום' איז איינס פון די נעמען פון השי"ת וואס געפונט זיך 

ע . זאגט רבי לייבל'איבעראל אין יעדע מקום, עס איז מלא כל הארץ כבודו 

איגר, יעקב אבינו האט זיך געמאכט א קבלה, ער גייט זוכן דעם רבוש"ע 

אין יעדן פלאץ וואו ער קומט נאר ָאן, דער אייבישטער געפונט זיך דָאך אין 

יעדע מקום, און דעריבער איז נישט קיין חילוק וואו אהין ער גייט, זאל עס 

ווינקל קען מען האבן זיין חרן, זאל עס זיין ביי לבן אינדערהיים, אין יעדן 

דעם רבונו של עולם און זיך אנכאפן אין איהם, און דעריבער וועט נישט זיין 

קיין חילוק ביי איהם אויב ער געפונט זיך אין באר שבע ביי די מקור 

אין חרן די שכינות פון לבן, דער זעלבער הקדושה, אדער ער געפונט זיך 

וייסט און מ'גלייבט אז השי"ת באשעפער איז פארהאן אומעטום, און אז מ'ו

איז מיט מיר אין יעדן פלאץ און אין יעדן מצב, דעמאלטס דארף מען 

  גארנישט מער פון דעם.

צולייגן אביסל מער, יעקב אבינו האט באטראכט יעדע ארט וואו ער  מ'קען

דאס איז זיין פלאץ, דא איז און האט זיך געפונען, אז דאס איז זיין "ָמקֹום" 

ווייל אז מ'האט  ;און דווקא דא האט ער געדארפט זיין ,איהםגוט פאר 

איהם אהערגעשיקט פון הימל איז א סימן אז ווארשיינליך האט ער דא א 

תפקיד, דא וויל מען אז ער זאל זיך יעצט געפונען. אז נישט וואלט דָאך דער 

זאל קענען ער  אייבישטער איהם געקענט לאזן אין זיין פריערדיגן מצב און

  לייבן אינדערהיים.ב 

לעצטענס, האט ער  אדם גדולווי עס איז מיר אויסגעקומען צו הערן פון א 

געגעבן א זאג, מענטשן מיינען צומאל אז דאס לעבן איז א שיינע גרָאדע 

וועג אויף וואס מ'פארט אזוי רואיג און געשמאק, און אז עס קומט אונטער 

דארף  וועלכע צרה אין לעבן, אדער סיי א שטרויכלונג, א שטיין, א וואנט,

מען זוכן א עצה פטור צו ווערן דערפון, און וואס שנעלער קענען צוריקגיין 

בילד פון ... ווייל ביי זיי אין קאפ איז דא א לעבנסשטייגער  שיינע צום רוטינע

'גליקליך לעבן' און מ'דארף פארמיידן און זיך ארויסדרייען עפעס א סארט 

ס קומען אמאל צו גיין אומגעראכטן אויפן שיינעם פון די פראבלעמען ווא 

וועג. אבער דער אמת איז דָאך נישט אזוי, דאס לעבן איז כולל אין זיך 

אלעס, עס איז א לאנגע געדרייטע וועג, פיל מיט שטיינדלעך און בערגלעך, 

נישט אז אמאל איז די מציאות איז  .און דאס איז אלס א חלק פונעם בילד

און מ'בענקט זיך צוריק צו קומען  ,פונעם שיינעם וועג 'פארקראכן'מען 

, ניין ר' איד פון פריער  וואס שנעלער צו די גוטע צייטן און די שלוות הנפש

ס'איז א טעות, די אלע פראבלעמען און שוועריגקייטן וואס קומען אונטער 

פון זיך אין לעבן, זיי זענען א חלק פונעם לעבן, זיי זענען נישט געקומען 

פון א  , ס'איז נישט א צופאל, נאר ס'איז א חלק פונעם לעבנס רייזעאליין

  וואס איז אנגעשריבן פון אויבן פונקטליך וויאזוי עס דארף פָארן. מענטש

געווען  מאליעדער ריר און יעדע ְּפַרט אין די לעבן פון יעקב אבינו איז אלע

געפונט זיך מיט  פיל מיט תמימות און אמונה און בטחון אז דער אייבישטער

איהם, ער האט מיטגענומען דעם רבונו של עולם אין יעדן מצב, און 

"יעצט "יעצט "יעצט "יעצט דערפאר וואו ער האט זיך נאר געפונען האט ער געוואוסט ביי זיך 

און דאס איז דָאך     איז דאס מיין מקום, דא דארף איך זיין, און דא בין איך".איז דאס מיין מקום, דא דארף איך זיין, און דא בין איך".איז דאס מיין מקום, דא דארף איך זיין, און דא בין איך".איז דאס מיין מקום, דא דארף איך זיין, און דא בין איך".

תפארת' די מידה פון  די מידה פון יעקב אבינו וועלכער איז דער 'מידת

שיינקייט, יעקב אבינו זעהט די גאנצע בילד אלס איין גרויסע און שיינע 

נישן, און די אלע צרות און עגמת נפש וואס זענען בילד, די אלע מיטמאכע

געווען א טייל פון זיין לעבן, ביי איהם איז אלעס איין גרויסע שטיק תפארת, 

דארפט זיין, און ממש דאס וויל דער ער ווייסט אז פונקט אזוי האט עס גע

  אייבישטער פון איהם, גארנישט אנדערש!

ווי מיר האבן פריער דערמאנט לויט ווי זיס קענען מיר זאגן בדרך רמז, 

מאל די ווארט "מקום" ביי די אלע פלעצער  זיבןזיבןזיבןזיבןהאבן מיר א סך הכל פון 

ַוִּיְפַגע , וואו יעקב אבינו האט זיך געפונען, זעקס מאל אין אנהייב פרשה

ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא, ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' , ַּבָמקֹום, ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום

ל, - ַּבָּמקֹום ַהֶּזה, ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה, ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵא 

. אויב ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים ַוִּיְקָרא ֵׁשםאון דערנאך ביים סוף פון די פרשה 

ווערט אנגערופן מיט'ן מספר זיבן ווייל עס איז א הייליג פלאץ, א  באר שבעבאר שבעבאר שבעבאר שבע

בחינה פון שבת קודש, לערנט אונז יעקב אבינו אז ווען מ'זוכט דעם 

אייבישטער אין יעדן מקום, און מ'באהעפט זיך אין איהם, מ'נעמט מיט 

, דעמאלטס קען מען מאכן פון יעדע פלאץ כביכול דעם רבוש"ע וואו מ'גייט 

! יעדע פלאץ קען ווערן הייליג און דערהויבן צו קדושת שבת שבעשבעשבעשבעא באר 

. און דאס איז מרומז אין די אזויווי ער איז געווען צוגעוואוינט אינדערהיים

מאל מקום, טאקע דארט אין די פרעמד, אין גלות, ווען ס'איז טונקל און  זיבןזיבןזיבןזיבן

שרעקעדיג, יעקב אבינו ווערט אבער נישט פארלוירן, ער פארוואנדלט 

יעדע ווינקל אין זיין אייגענע מקום, ער ווייסט און ער גלייבט אז דא 

באלאנגט ער און דא האט ער יעצט א תפקיד, און אז דער רבוש"ע האט 

ם נישט פארלאזט אויך דא, און ער וועט אנקומען דא צום זעלבן ציל איה

און די זעלבע תכלית וואס ער וואלט אנגעקומען אין באר שבע ווען דאס 

  לעבן איז איהם געווען רואיג און זיס.

וויפיל יעקב אבינו האט געמיינט אבער עס גייט נאך אסאך טיפער פון דעם, 

זאגט גם זו לטובה, ער  עולם מיט זיך אוןאז ער נעמט מיט דעם רבונו של 

אז עס וועט זיין גוט אזויווי פריער; האט איהם דער בורא עולם געוויזן 

גות יער האט זוכה געווען צו אזעלכע השגות און מדר  !אסאך מער התגלות

. עס האבן פאסירט צו וואס אינדערהיים האט דאס קיינמאל נישט געהאט 

און וואונדערליכע זאכן פון הימל, ווי עס איהם אזעלכע אומערווארטעטע 

שטייט טאקע אין די לשונות פון די פסוקים, אז אלעס איז געווען אויף א 

  פלוצלינג'דיגע אופן, זאכן אויף וואס ער האט זיך בכלל נישט געראכטן. 

, ער האט באגעגנט דעם פלאץ, א לשון ַּבָּמקֹום ַוִּיְפַגעַוִּיְפַגעַוִּיְפַגעַוִּיְפַגע די ערשטע איז טאקע

נגע באגעגעניש, און ווי חז"ל זאגן טאקע אז די הר המוריה איז פון א פלוצלי

איהם אנקעגן געקומען, דער רבונו של עולם האט איהם געברענגט די 

זאל אויך זוכה ער  הייליגע פלאץ וואו זיינע עלטערן האבן מתפלל געווען, אז
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 זוכה געווען צו די חלום מיט דיער  זיין מתפלל צו זיין דארט. דערנאך האט

, "והנה" איז אויך א לשון פון א זאך וואס ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְוִהֵנהְוִהֵנהְוִהֵנהְוִהֵנהמלאכים, 

פאסירט פלוצלינג און אומערווארטעט, ער איז זוכה צו אזעלכע ִגילּוִיים פון 

האט, און די ער  הימל וואו ער זעהט בחוש די געוואלדיגע שמירה וואס

איהם און איהם היטן. און הבטחה פון השי"ת אז ער וועט אלעמאל זיין מיט 

אזוי אויך דאס וואס רש"י ברענגט פון חז"ל אז דער אייבישטער האט 

צוזאמגעלייגט גאנץ ארץ ישראל אין א קליינע שטח פון ד' אמות און עס 

דער וועלן זוכה זיין נ געלייגט אונטער יעקב אבינו, צו ווייזן אז זיינע קי

  איינצונעמען גרינגערהייט ארץ ישראל.

ב אבינו האט זיך טאקע מחזק געווען און געגלייבט אין השי"ת אז דער יעק

אייבישטער איז מיט איהם און פארלאזט איהם נישט אפילו אין די שווערע 

מצבים, אבער פון הימל האט מען איהם געוויזן, אז דא איז נאך דער 

אייבישטער כביכול אסאך מער מיט איהם, און ער האט זוכה געווען צו 

ען דא אין גלות אזעלכע זאכן וואס אין באר שבע האט ער דאס באקומ

  נישט זוכה געווען.

, יעקב אבינו ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר און ווי די תורה הקדושה איז ֵמעיד, 

ְוָאֹנִכי  ,ַהֶּזה ַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹוםַּבָּמקֹום ה'ָאֵכן ֵיׁש וועקט זיך אויף פון זיין שלאף און ער זאגט, "

אבער איך אבער איך אבער איך אבער איך " דער אייבישטער איז טאקע מיט מיר אין יעדן פלאץ, לֹא ָיָדְעִּתי

 אויף אזאנס האב איך זיך נישט געראכטן.האב נישט געוואוסט ווי ווייט! האב נישט געוואוסט ווי ווייט! האב נישט געוואוסט ווי ווייט! האב נישט געוואוסט ווי ווייט! 

און טאקע דאס זעלבע פאסירט צו איהם ווייטער אויפן וועג ווען ער 

אז אלעס איז לטובה, און אנטלויפט פון לבן, יעקב אבינו ווייסט און גלייבט 

דאס איז יעצט זיין תפקיד צו וואנדערן און אנטלויפן פון לבן, און פלוצלינג, 

, ער באגעגנט ווייטער מלאכים, עס איז אויך יםקִ בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא= ַוִּיְפְּגעּוַוִּיְפְּגעּוַוִּיְפְּגעּוַוִּיְפְּגעּו

, אבער די מלאכים זענען דא איהם געקומען פלוצלינג און אומערווארטעט 

דערהערט אז דאס  נָאכַאמָאךטן. יעקב אבינו האט צו באגלייטן און אפהי

, דא האט מען איהם יעצט ַההּוא ַמֲחָנִים ַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַהָּמקֹוםַוִּיְקָרא ֵׁשם איז זיין מקום, 

געשיקט פון הימל, און דער אייבישטער האט איהם נישט פארלאזט אויך 

 דא.

וואס עס  , א היינטיגע מעשה,הערטס א מעשהמענין לענין באותו ענין, 

דערציילט א 'כלי ראשון' איינער וואס האט מיטגעהאלטן די מעשה פון 

  נאנט און איז גוט באקאנט מיט אלע פרטים:

משה נחמן איז געווען א געלונגענע ביזנעסמאן, א איש מצליח, וואס האט 

געהאט א שיינע פארמעגן און גוטע אינוועסטירונגען אין פארשידענע 

א לאנגע צייט האט איהם די מזל געשיינט און ער  גרויסע פראיעקטן, פאר

  האט געזעהן אסאך הצלחה אין זיינע געשפעטן.

ויהי היום, זאכן האבן אנגעהויבן גיין שווערליך, געשען איז דאס נאכדעם 

וואס ער האט גענומען ממש זיין גאנצע פארמעגן און אינוועסטירט אין א 

ועט איהם ברענגן גרויסע געוויסע מקח וואס ער האט געהאלטן אז ס'ו

די רווחים, אבער למעשה האבן זיך זאכן אנדערש אויסגעשטעלט, 

און צוביסלעך איז זיין מצב אינוועסטמענט איז געגאנגען 'בארג אראפ' 

. אין אנהייב האט ער נאך פראבירט צו געווארן מער און מער געדרוקט 

דרייט פון ראטעווען די מצב, ער האט געשלעפט געלט פון דא, און גע

דארט, אבער צו לאנג האט די שפיל נישט געקענט אנגיין, און אויפן ראט 

 פון זיין אדוואקאט, האט ער זיך געגרייט צו באנקראטירן, יא, ליידער איז

צוגעקומען צו דעם אז זיין שיינע און גלענצענדע קאמאפני גייט גיין ער 

ר אויפן הארצן, באנקראט. פארשטייט זיך אז ס'איז איהם געווען ביטע

הויפט ווען ער האט געוואוסט אז ס'וועט נישט לאנג דויערן און די עראיב 

נייעס וועט ארויסרינען אויף די גאס, זיין שווערע פינאנציעלע צושטאנד 

וועט ווערן פאבליצירט, און דאן וועט פארשטייט זיך זיין זייער נישט 

  איינגענעם, מילד גערעדט.

לעגט ער זיך אויסרעדן דאס הארץ צו זיין נאטער במשך די גאנצע תקופה פ

חבר ר' מרדכי, א איד וואס איז מלא וגדוש מיט תורה און יראת שמים, און 

א פלאם פייער פון אמונה און בטחון. ר' מרדכי אלס אמת'ע ידיד און גוטע 

פריינט פון לאנגע יארן האט כסדר מחזק געווען משה נחמן און גערעדט 

ון און האפענונג אז אלעס איז לטובה און ס'וועט זיך דיבורים פון בטח

  ארויסשטעלן צו זיין גוט.

ביז עס איז געקומען דעם טאג, יענע שווארצע טאג ווען משה נחמן האט 

זיך געדארפט טרעפן מיט'ן ספעציעלע פירמע פון אדוואקאטן וואס וועלן 

א  איהם העלפן 'פיילן בענקראפסי' און איהם לעגאל דערקלערן אלס

רגל וואס האט פארלוירן זיין פארמעגן. זיין געמיט איז געווען - פושט

געקלאפט און געפאלן, זיין פנים האט אויסגעקוקט ווי א אבל רח"ל, עס איז 

נישט גרינג אדורכצוגיין אזא מצב. זיין חבר ר' מרדכי וואס איז געשטאנען 

אין בית המדרש,  די גאנצע צייט ביי זיין זייט, רופט איהם צו אין א ווינקל

און זאגט איהם רייד פון טיפן הארצן, רייד וואס נאר אזא נאנטע און 

"הער מיך צו "הער מיך צו "הער מיך צו "הער מיך צו זאגט איהם, ער  און ערנסטע חבר ווי ער האט געקענט זאגן,

סט דָאך אין אייבערשטן, און דו ווייסט אז כל מה סט דָאך אין אייבערשטן, און דו ווייסט אז כל מה סט דָאך אין אייבערשטן, און דו ווייסט אז כל מה סט דָאך אין אייבערשטן, און דו ווייסט אז כל מה ב ב ב ב משה נחמן, דו גליי משה נחמן, דו גליי משה נחמן, דו גליי משה נחמן, דו גליי 

האט אלעס באשערט, האט אלעס באשערט, האט אלעס באשערט, האט אלעס באשערט, דעביד רחמנא לטב עביד, דו ווייסט אז דער רבוש"ע דעביד רחמנא לטב עביד, דו ווייסט אז דער רבוש"ע דעביד רחמנא לטב עביד, דו ווייסט אז דער רבוש"ע דעביד רחמנא לטב עביד, דו ווייסט אז דער רבוש"ע 

מצב וואו דו מצב וואו דו מצב וואו דו מצב וואו דו     םםםםהאט דיך אריינגעלייגט אינעהאט דיך אריינגעלייגט אינעהאט דיך אריינגעלייגט אינעהאט דיך אריינגעלייגט אינע    ררררער פירט די וועלט, און עער פירט די וועלט, און עער פירט די וועלט, און עער פירט די וועלט, און ע

... אשר על כן, דיין אויפגאבע איז יעצט זיך ... אשר על כן, דיין אויפגאבע איז יעצט זיך ... אשר על כן, דיין אויפגאבע איז יעצט זיך ... אשר על כן, דיין אויפגאבע איז יעצט זיך געפונסט זיך יעצט געפונסט זיך יעצט געפונסט זיך יעצט געפונסט זיך יעצט 

אריינצּוווארפן אין די הענט פונעם אייבישטער און זיך לאזן פירן וואו אהין אריינצּוווארפן אין די הענט פונעם אייבישטער און זיך לאזן פירן וואו אהין אריינצּוווארפן אין די הענט פונעם אייבישטער און זיך לאזן פירן וואו אהין אריינצּוווארפן אין די הענט פונעם אייבישטער און זיך לאזן פירן וואו אהין 

היינט דארפסטו היינט דארפסטו היינט דארפסטו היינט דארפסטו ער וויל דיר פירן; און אויב איז די רצון השם אז ער וויל דיר פירן; און אויב איז די רצון השם אז ער וויל דיר פירן; און אויב איז די רצון השם אז ער וויל דיר פירן; און אויב איז די רצון השם אז 

באנקראטירן, איז דָאך יעצט דאס דיין תפקיד, און דו דארפסט צוגיין דערצו באנקראטירן, איז דָאך יעצט דאס דיין תפקיד, און דו דארפסט צוגיין דערצו באנקראטירן, איז דָאך יעצט דאס דיין תפקיד, און דו דארפסט צוגיין דערצו באנקראטירן, איז דָאך יעצט דאס דיין תפקיד, און דו דארפסט צוגיין דערצו 

מיט די זעלבע שטארקייט און פרישקייט ווי ווען דו גייסט אינוועסטירן אין מיט די זעלבע שטארקייט און פרישקייט ווי ווען דו גייסט אינוועסטירן אין מיט די זעלבע שטארקייט און פרישקייט ווי ווען דו גייסט אינוועסטירן אין מיט די זעלבע שטארקייט און פרישקייט ווי ווען דו גייסט אינוועסטירן אין 

א גוט גייענדע געשעפט; דו דארפסט גיין צום אדוואקאט מיט א א גוט גייענדע געשעפט; דו דארפסט גיין צום אדוואקאט מיט א א גוט גייענדע געשעפט; דו דארפסט גיין צום אדוואקאט מיט א א גוט גייענדע געשעפט; דו דארפסט גיין צום אדוואקאט מיט א 

וייל דו ביסט בכלל וייל דו ביסט בכלל וייל דו ביסט בכלל וייל דו ביסט בכלל אויפגעהויבענע קאפ און פיל מיט התחזקות און מוט, ואויפגעהויבענע קאפ און פיל מיט התחזקות און מוט, ואויפגעהויבענע קאפ און פיל מיט התחזקות און מוט, ואויפגעהויבענע קאפ און פיל מיט התחזקות און מוט, ו

נישט דער וואס טוט און מאכט, סיי אין די גוטע צייטן און סיי ווען ס'איז נישט דער וואס טוט און מאכט, סיי אין די גוטע צייטן און סיי ווען ס'איז נישט דער וואס טוט און מאכט, סיי אין די גוטע צייטן און סיי ווען ס'איז נישט דער וואס טוט און מאכט, סיי אין די גוטע צייטן און סיי ווען ס'איז 

פארקערט איז דער באשעפער דער וואס פירט דיך און טראגט דאך, און פארקערט איז דער באשעפער דער וואס פירט דיך און טראגט דאך, און פארקערט איז דער באשעפער דער וואס פירט דיך און טראגט דאך, און פארקערט איז דער באשעפער דער וואס פירט דיך און טראגט דאך, און 

  אויב דאס וויל ער יעצט פון דיר, דאן טוה עס מיט א שמחה"...אויב דאס וויל ער יעצט פון דיר, דאן טוה עס מיט א שמחה"...אויב דאס וויל ער יעצט פון דיר, דאן טוה עס מיט א שמחה"...אויב דאס וויל ער יעצט פון דיר, דאן טוה עס מיט א שמחה"...

פון וואו ער  ר' מרדכי האט שפעטער געזאגט אז ער ווייסט אליינס נישט

האט גענומען די ֶהָעָזה צו זאגן אזעלכע דיבורים פאר א מענטש וואס האלט 

פארן פארשליסן זיין ביזנעס און ענדיגן זיין גאנצע פארמעגן ל"ע, אבער 

אלס א איש אמת און זייענדיג א געקניפט און געבינדענע חבר מיט משה 

ויל כמעט ווי פון זיך נחמן, זענען די ווערטער ארויסגעקומען פון זיין מ

  אליינס.

די ווערטער געמאכט א שטיקל רושם אויף משה נחמן, און  למעשה האבן

שעה שפעטער ווען ער האט געוואנדן זיינע טריט צום גרויסן בנין וואו  צוויי
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עס געפונט זיך די פירמע פון אדוואקאטן וואס ער האט געדארפט 

בירט מחזק צו זיין און זאגן מיט אלע כוחות זיך פראער  באגעגענען, האט

אז כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. נישט אז ס'האט ממש געארבעט, דאס 

שווערע שטיין איז נאך היבש שטארק געלעגן אויף זיין הארץ, זיינע פיס 

האבן זיך גערוקט מיט שווערע טריט, אבער ער חזר'ט זיך איין איינמאל און 

ין אלע זיינע וועגן, און פונקט אז דער באשעפער פירט איהם א  נאכאמאל

ווי ער איז שוין אהערגעקומען אין די פארגאנגענהייט צו אט דעם זעלבן 

 מיט בנין, און דעמאלטס איז עס אלעמאל געווען מיט א פרייליכע הארץ און

א געהויבענע שטימונג צוליב די גרויסע געשעפטן וואס ער האט דא 

ך הכל היינט קומט ער אהער געשלאסן, איז יעצט גארנישט אנדערש, ס 

 אויף אן אנדערע שליחות ווייל אזוי האט דער באשעפער געוואלט.

ן ער גייט אריין אינעם גרויסן עלעוועיטער, און דאסמאל דרוקט ער ַא 

ער גייט נישט שליסן א ן אנדערן שטָאק, ער גייט צו ַא אנדערע קנעפל, 

באנקראטירן... פלוצלינג הערט ער א דיעל ווי אין די גוטע צייטן, ער גייט 

קול פון איינעם וואס באגריסט איהם, ער געבט זיך אזויווי א כאפ אויף פון 

גריסט יענעם צוריק, ער פראבירט ער  זיינע ווירבלדיגע מחשבות און

אנצושטעלן א העפליכע פנים און קוועטשט אפילו ארויס א ברעקל פון א 

זיך מחזק זיין אז השי"ת האט נישט שמייכל, ווייל ער האלט אינמיטן 

פארגעסן פון איהם אויך יעצט. בקיצור, יענער וואס האט איהם אביסל 

געקענט, דערציילט איהם אז ער פראבירט זייער שטארק אנצוקניפן גוטע 

עושר, ווייל אויב דער עושר וועט בארימטן באציאונגען מיט א געוויסע 

ארק מצליח זיין, אבער עס גייט אינוועסטירן ביי איהם, קען עס גאר שט

  איהם נישט, ער קען עפעס נישט טרעפן קיין וועג אריין ביים עושר.

ביי משה נחמן אין קאפ בליצט תיכף אויף א געדאנק, און זאגט פאר דעם 

האט א אפענעם אויער ביי יענעם שטארק בידידות און איז איד אז ער 

ונגען, און אפילו זיין דער עושר, און ער איז גרייט צו מאכן די פארבינד

פארמיטלער, בתנאי אז ער באקומט אויך א חלק און א שותפות אינעם 

געשעפט... דער איד האט גלייך מסכים געווען מיט פרייד, און כך הוה, 

דיעל פון וואס ער  ןגוט גאר דעם משה נחמן איז טאקע געווארן א שותף אין

צוריק שטעלן אויף די פיס. ווען ליח זיין און זיך צהאט אנגעהויבן שטארק מ

אין זיינע אויערן קלינגען די גאנצע צייט די ווארימע דיבורים פון זיין חבר ר' 

"דיין אויפגאבע איז יעצט זיך אריינצּוווארפן אין די הענט פונעם "דיין אויפגאבע איז יעצט זיך אריינצּוווארפן אין די הענט פונעם "דיין אויפגאבע איז יעצט זיך אריינצּוווארפן אין די הענט פונעם "דיין אויפגאבע איז יעצט זיך אריינצּוווארפן אין די הענט פונעם מרדכי, 

אייבישטער און זיך לאזן פירן וואו אהין ער וויל דיר פירן, און אויב איז די אייבישטער און זיך לאזן פירן וואו אהין ער וויל דיר פירן, און אויב איז די אייבישטער און זיך לאזן פירן וואו אהין ער וויל דיר פירן, און אויב איז די אייבישטער און זיך לאזן פירן וואו אהין ער וויל דיר פירן, און אויב איז די 

היינט דארפסטו באנקראטירן, איז דָאך יעצט דאס דיין היינט דארפסטו באנקראטירן, איז דָאך יעצט דאס דיין היינט דארפסטו באנקראטירן, איז דָאך יעצט דאס דיין היינט דארפסטו באנקראטירן, איז דָאך יעצט דאס דיין רצון השם אז רצון השם אז רצון השם אז רצון השם אז 

תפקיד, און דו דארפסט צוגיין דערצו מיט די זעלבע שטארקייט און תפקיד, און דו דארפסט צוגיין דערצו מיט די זעלבע שטארקייט און תפקיד, און דו דארפסט צוגיין דערצו מיט די זעלבע שטארקייט און תפקיד, און דו דארפסט צוגיין דערצו מיט די זעלבע שטארקייט און 

 פרישקייט ווי ווען דו גייסט אינוועסטירן אין א גוט גייענדע געשעפט"...פרישקייט ווי ווען דו גייסט אינוועסטירן אין א גוט גייענדע געשעפט"...פרישקייט ווי ווען דו גייסט אינוועסטירן אין א גוט גייענדע געשעפט"...פרישקייט ווי ווען דו גייסט אינוועסטירן אין א גוט גייענדע געשעפט"...

פשוטו כמשמעו! פון הימל האט מען איהם באמת געפירט צו זיין הצלחה 

  פאר די מכה.נאך ואס איז געווען אנגעגרייט און צו די רפואה ו

יעצט, עס איז וויכטיג צוצולייגן, ווי גוט און ווי לעכטיג און ווי זיס איז ווען א 

איד איז טאקע זוכה צו אזא התגלות, ער זעהט מיט זיינע אויגן ווי דווקא פון 

די 'מקום' אין וואס ער האט זיך געפונען, און דווקא מתוך די גלות וואס איך 

טאקע געקומען צו פארן, נישט האב געדארפט אריבערגיין איז די ישועה 

דא קיין שענערע זאך ווי ווען מיר זענען זוכה מיטצולעבן און מיטצוהאלטן 

דעם יד השם און די וואונדערליכע השגחה פרטית וואס פירט אונז צו צו די 

ישועה. אבער עס דארף באטאנט ווערן, אז נישט אלעמאל איז מען זוכה 

ליכע אויגן, זייער אסאך מאל בלייבט דאס צו זעהן אויפן פלאץ מיט מענטש

די סיבה פארהוילן, מיר ווייסן נישט פארוואס דער רבוש"ע האט אונז 

געשיקט אויף א געוויסע פלאץ אדער א געוויסע מצב, און עס דאכט זיך 

פארן מענטש אז עס איז א מצב פון חושך ואפילה. אבער דאס מוזן מיר 

"ַוִּיְפַגע , מקיים צו זיין דעם ינו ארויסנעמען די מוסר השכל פון יעקב אב 

זיך אנקלעבן אינעם אייבישטער, און וויסן אז יעדע פלאץ און  – ַּבָמקֹום

יעדע מצב אין וואס מ'געפונט זיך, איז יעצט דאס מיין פלאץ און דא איז מיין 

תפקיד! נישט לעבן מיט חשבונות פון א שאד איך בין נישט דא און דא, 

ך וואלט געווען דארט, די אלע זאכן קומט בכלל נישט אדער הלוואי ווען אי

אריין, ווייל אז השי"ת האט מיך געשיקט אהער דא, מיינט אז נאר דא קען 

  אים יעצט זיין, און נאר אין די מצב, און עס איז זיכער פאר מיין טובה.

און באמת, יעקב אבינו אליינס האט אויך נאכנישט זוכה געווען צו זעהן די 

חות און השפעות בגשמיות, עס איז דָאך נאר געווען א חלום, א אלע הבט

דער אייבישטער וועט מקיים  זחזיון וואס ער האט געזעהן און געגלייבט א 

אבער דאס איז  זיין און איינהאלטן אלעס וואס ער האט איהם צוגעזאגט.

ַּבָּמקֹום  ה'ָאֵכן ֵיׁש איהם שוין גענוג געווען צו קומען צו די הייליגע הכרה פון 

, צו וויסן אז דער אייבישטער איז טאקע מיט מיר אין ַהֶּזה ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעִּתי 

יעדן פלאץ, און איך האב אפילו נישט געוואוסט ווי ווייט און ווי שטארק 

השי"ת געפונט זיך טאקע מיט מיר, אפילו ווען מ'זעהט נאכנישט די ישועה 

  מיט די אויגן.

און מיטנעמען דעם כוח פון יעקב אבינו, ווי חז"ל  מיר דארפן אפלערנען

זאגן אונז אז מעשה אבות סימן לבנים, דאס איז א סימן און א וועגווייזער 

פאר אונז במשך אלע דורות, אז מיר קענען פארוואנדלען יעדע פלאץ און 

, יםִק ַמֲחֵנה ֱא= ל אדער א- יעדע מצב אז ס'זאל ווערן דערפון א ֵּבית ֵא 

, אזא הויכע ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמהדער  יעקב אבינו!אזויווי 

לייטער ביז'ן הימל דאס קען מען אויפשטעלן וואו מען געפונט זיך נאר, א 

לייטער איז א זאך וואס מ'קען מטלטל זיין און שלעפן פון איין פלאץ צום 

יז ווייט פון וואו מ'וואלט געוואלט צווייטן, אפילו ווען מ'גייט קיין חרן, מ'א 

זיין, נעם מיט דעם אייבישטער מיט זיך, באהעפט זיך צו איהם, און שטעל 

  אויף א לייטער וואס וועט דיך פארבינדן ביז צו הימל...

  לסיכום געדענק:

 קעןדעם אייבישטער אין יעדן מקום, און נעמט מיט ווען מ'זוכט  •

 .דערהויבןיעדע פלאץ ווערן הייליג און 

, אדער דארטנישט לעבן מיט חשבונות פון א שאד איך בין נישט דא  •

 , איז 'דא' די ריכטיגע!געשיקט  אהער ווייל אז השי"ת האט

אפילו ווען מ'זעהט נישט די ישועה מיט די אויגן, דארף מען וויסן און  •

גלייבן אז דאס איז מיין מקום, דא באלאנג איך, אין השי"ת איז מיט 

  !מיר

 לעכטיגע שבת קודש!לעכטיגע שבת קודש!לעכטיגע שבת קודש!לעכטיגע שבת קודש!    אאאא
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 tiferenblik@gmail.comמעיל בעז"ה -דורך אי

 


