
 

 

 
 טק"גליון  - לפ"ק ג"פתש ויצאפרשת 

 

"פטור געווארן פון די סקרין אנשיקערניש"  
מיר געבן איבער דאס ווארט פאר יענקי, כ'בין א אינגערמאן אין 

יאר נאך די  15בערך כ'האלט שוין  מיינע דרייסיגער יארן,
חתונה, זייער אסאך איז שוין אריבער אויף מיר במשך די יארן 
מיינע, אנגעהויבן נאך פון אלס גאר אינגער בחור'ל, 
אויפגעוואקסן בין איך אין א היימישע וואוילע שטוב, און 
געלערנט האב איך אין היימישע ערליכע מוסדות, אנגעהויבן 

רשידענע סיבות האב איך זיך פון נאך די בר מצוה צוליב פא
אנגעהויבן וואלגערן פון איין ישיבה צו די צווייטע, וכו' וכו' 
ס'איז דא צו רעדן שעות אויף שעות פון אלע מיינע זאכן, 
בעיקר ברוחניות וואס איך בין שוין אלס אדורך, ביז דאס 

טרעפן א שידוך און חתונה האבן, נישט דאס וואס איך  ךענדלי
רציילן, ווייל יכלה הזמן והם לא יכלו, דער עיקר וויל יעצט דע

וואס כ'וויל דא איבערגעבן איז ממש א לעצטע געשעהניש, 
וואס האט מיר באשיינפערליך געוויזן אז דער אויבערשטער 

 ט זיך צו אים מעומק הלב.הבע הערט צו די תפילות וואס א איד

ס, אז נאר דא ,וועל נישט איבערגיין מיין גאנצע היסטאריעאיך 
שטארק געגליטשט ווי  ני ביתנאך די חתונה האב איך אין מיין ב

מען רופט עס, אויסערליך האט מען נישט צופיל אנגעזעהן אויף 
אונז, אבער דאס לעבן אונזערע האבן מיר געפירט ווייט ווייט 
ווי אזוי ס'פאסט זיך פאר אן ערליכער איד אן אריינגיין אין 

 צופיל פרטים, 

די יארן זענען אזוי געלאפן און די קינדער זענען געבוירן 
געווארן איינס נאכן צווייטן, אט דער פאקט וואס א מענטש 
עלטערט זיך און דער שכל ווערט עטוואס רייפער, דאס אלעס 
האט אנגעהויבן אויפברעגן ביי אונז אסאך שאלות פון דעם 

מיר ווילן  ריכטיגן ציל אין לעבן, און וואספארא סארט שטוב
האבן און ווי אזוי ווילן מיר אז אונזערע קינדער זאלן 
אויסוואקסן וכו' וכו', דאס צוזאמען מיט נאך פארשידענע 
פאקטארן ווי למשל, דאס זיך באקענען מיט פארשידענע 
וואוילע אידן וואס כ'האב פון זיי געהערט געדאנקן און 

בערגעבענדיג פארשידענע רעיונות איבער אידישקייט ענינים אי

ס'איז  וואס האט מיך זייער געכאפט, עס צו מיר אויף א אופן
געווען אויף א אופן וואס האט גערעדט ספעציפיש צו מיר און 

דאן האב איך אנגעהויבן מאכן גרויסע  צו מיין נשמה, און
טוישונגען אין מיין לעבן, מיין דאווענען האט אנגעהויבן 

בן קובע עתים לתורה זיין, אויסקוקן אנדערש כ'האב אנגעהוי
קודם ממש אביסל, מיט די צייט מער און מער, מיין גאנצע 
לעבן האט זיך אנגעהויבן דרייען אויף אן אנדערע ריכטונג, מער 
אויף ארויף צו זוכן קרבת אלוקים, אנהייבענדיג צו פארשטיין 
מער און מער, די נושא פון תכלית האדם און מה חובותו 

 בעולמו.

כ'האב דאך א ווייב אויך, און איר דארף מען דאך אויך אבער.. 
מיטנעמען אויף די רייזע, ניין? אבער מיט איר זענען זאכן 
געגאנגן אביסל שטייטער, דער אמת איז, אז חתונה געהאט 
האב איך מיט איר, ווען זי איז גאר געווען די תמימות'דיגע און 

ליידער איך בין די מער איידעלערע און בעסערע פון מיר, אבער 
דער וואס האט איר היבש קאליע געמאכט, און זעהט זיך אויס 
אז אויף צוריק גייט שוין עטוואס שווערער, אבער וויסענדיג אז 
איך בין דער גורם וואס האט קאליע געמאכט דאס תמימות 
אירע, האב איך גענומען זאכן זייער רואיג און שטאטליך מיט 

ט סבלנות און געדולד, דאס אז איך איר, מען מוז דאך גיין מי
האב יעצט גענומען טוישן ב"ה דעם מהלך החיים אויף בעסער 
איז זייער גוט און פיין, מ'קען דאך אבער נישט קאליע מאכן 
יענעם און אין די רגע וואס איך טויש זיך, יענעם גלייך אויך 
מיטנעמען אויפן זעלבן שטאפל מיט מיר גלייך אויף גלייך, ע"כ 

  ב איך פארשטאנען אז איך האב מיר מיין ספיד... און זיהא
און ביים סוף וועלן מיר זיך טרעפן פאראייניגט מיטן  איר'ס,

 זעלבן ציל. 

מיר האבן אנגעהויבן ארויסווארפן אסאך זאכן פון שטוב וואס 
האט שוין נישט געשטימט מיטן נייעם געשאפענעם מצב,סיי 

געצייג וכו' וכו' אבער  ראנישעבגדים סיי פארשידענע עלעקט

 בס"ד

 א



סטעפ ביי סטעפ ווי  ,אלס מיט א רואיגקייט און געלאסענקייט
 מ'רופט עס, 

אבער זעהט זיך אויס אז א מענטש איז בכל זאת א 
צוזאמנשטעל פון עליות מיט ירידות וכו' וכו', און די מלחמת 
היצר איז א שטענדיגע וואס לאזט קיינמאל נישט נאך, איז מיין 

געווען זייער גרויס ווען מיין ב"ב האט איין טאג  שאק
אנגעהויבן רעדן צו מיר, אז זי וואלט ווען שטארק געוואלט 
האבן ביי אונז אין צימער א גרויסער סקרין... נישט ח"ו פאר 
טעלעוויזע אדער ווידיא וכו' נאר ליבערשט פאר אזויגערופענע 

יז געווארן פלעיס, סליידס וכו' וכו' מיר א חרדישע קליפס,
פינסטער פאר די אויגן, איך אליין בין שוין לאנג נישט געווען 
דארטן... איך האב שוין פון לאנג נישט געהאט אזעלכע סארט 
השגות, און דער אמת איז אז זי אויך נישט, נאר זעהט זיך אויס 
אז מיין וועג אויף ארויף איז געגאנגען אביסל שנעלער ווי 

ען נאך זאכן געווען וואקעלדיג, און יעצט אירע, און ביי איר זענ
איז צוריק ארויפגעקומען אויפן אויבערפלאך ביי איר אזא מין 

 .שיגעון

איך האב אבער בשום אופן נישט געהאלטן דערביי, האב איך 
איר כסדר אפגעשטופט נאך און נאך מיט סבלנות, לויט מיין 

ארעכט צוגאנג אז זאכן וואס איך האב אליין קאליע געמאכט פ
און  איך נישט מיט קיין ווילדקייט נאר רואיג און צו שטייטליך

מיט אסאך סבלנות, זי איז דאך נאכנישט אויף מיין דרגא, זי 
וועט בעזר השם דארט זיין, האב איך לעת עתה איר 
אפגעשטופט נאך און נאך, האפענדיג און אויסווארטענדיג אז 

איז נישט קיין עסק זי אליין זאל קומען צו די החלטה אז דאס 
און שטוב, כ'האב  פאר אונזער אידישקייט צו האבן אזא כלי

 .געוואלט ס'זאל קומען פון איר אליין

איין שיינעם טאג, קאלט מיך א חבר מיינער אן, הער זיך איין 
יענקי זאגט ער, ס'מאכט זיך יעצט א נסיעה צו די מקומות 

אז מיט אזא  הקדושים, כ'האב זייער חשק צו פארן, איך שפיר
וועט דאס זיין פיל מער געשמאקער, ע"כ כ'ווייס  חבר ווי דיר

נישט צו די קענסט זיך דאס יעצט ערלויבן, אבער היות איך וויל 
שטארק פארן מיט דיר, בין איך וויליג דיר אויסצוצאלן אלע 
הוצאות פון די נסיעה, דער עיקר קום מיט מיר אויף די נסיעה, 

ינען האט מיר די זאך שטארק אריינטראכטענדיג דער
אנגעהויבן געפעלן, אבער פארשטייט זיך אז מ'דארף דאס 
קודם דורכרעדן מיט די ב"ב, האבן מיר אפגעשמועסט צו שטיין 

 .אין די קומענדיגע טעג אין פארבינדונג

רעדנדיג דערוועגן צו מיין אשת חיל האט זי ממש נישט 
נישט אין די גיסטע געוואלט הערן דערפון, זי איז יעצט ממש 

צו פארבלייבן אליין אינדערהיים פאר א וואך צייט האט זי 
געטענ'הט, זאל דאס פארן ווארטן אויף א צווייטע געלעגנהייט, 
באגלייבט צו מיין כלל אין לעבן אז גארנישט גייט נישט מיט 
געוואלד, האב איך אויך דא איר געזאגט, נישט איז נישט, וועט 

 .ע מאל און נישט יעצטעס זיין אן אנדער

איבערגעבנדיג פאר מיין חבר די תשובה אירע אויף ניין, האט  
ער עס שווערליך אנגענומען, יענער חבר איז נישט קיין קליינער 
עושר ער האט ב"ה געלט בשפע, נאכן טראכטן אזוי א מינוט 

צוויי, רופט ער זיך אן ווייסטו וואס יענקי? צוויי טויזנט דאלער 
דיין ווייב וועט איר מאכן מסכים זיין? כ'גלייב אז מיט צוויי  פאר

טויזנט דאלער האט זי אסאך וואס צו טוען, קח ולך זאל עס 
זיין פאר איר זי זאל אויך שפירן אז זי האט נישט מקריב געווען 
אומזיסט דאס אפוועזנהייט פון איר מאן פונעם שטוב אויף א 

 דערפון.זי האט אויך עפעס פארדינט  וואך,

איבערגעבנדיג דאס פאר מיין אשת חיל, האבן זיך זאכן בליץ 
שנעל געטוישט, יא! האט זי אויסגערופן אהער מיט די צוויי 
טויזנט, און פאר לחיים ולשלום, איבעריג צו זאגן אז מיר האבן 
זיך זייער געפרייט מיט איר ענטפער, אומר ועושה די צוויי 

בערגעפירט, און דאן האבן מיר טויזנט דולר איז געווארן ארי
האבן באשטעלט טיקעטס און ביז אפאר טאג זענען מיר געווען 
אויפן פליגער, די נסיעה איז אריבער זייער דערהויבן און מיר 
האבן מתפלל געווען תפילות מעומק הלב פאר אונזער הצלחה 
בגשמיות און ברוחניות, און ביז א וואך זענען מיר שוין געווען 

 .אינדערהיים גליקליך און צופרידןצוריק 

איבעראשונג דא האט מיך אבער אפגעווארט א גרויסער 
... מיין אידענע לאזט מיר וויסן אז זייענדיג אויף די (סורפרייז)

נסיעה האט זי מחליט געווען נישט מער און נישט ווייניגער אז 
פאר די צוויי טויזנט דולער אירע, גייט זי זיך איינהאנדלן דעם 

א כלי פאר צוויי טויזנט דולר  אזוי לאנג ערווארטערטן סקרין...
דאס איז עפעס וואס איז  איז נישט עפעס א קינדער שפיל,

ברייט און גרויס ווי דער גלות ממש, א גאנצע וואנט כמעט 
פארדעקט דאס וכו' וכו' מיט אלע פיטשעווקעס און צוגעהערן 

וארן פאר די וואס דאס האט, ס'איז מיר ממש פינסטער געו
 אויגן, רבש"ע וואס טוט מען דא ???

א  זי איז מיר מסביר אז ביים קויפן די כלי, האט זי געבעטן
 דערליווערי אהיים אין שטוב, למעשה זייענדיג גאר א שווערע
באקס האט מען דאס נישט ארויפגעברענגט ביז ממש אויבן 

וואס נאר עס געלייגט אונטן נעבן בעיסמענט  אין שטוב אריין,
האט א טיר צו די גאס, האט זי עס דארטן ארייגעשלעפט, און 
יעצט איז זי מיך מכבד מיט "הגבהה" איך זאל דאס מוחל זיין 
און ארויפטראגן אין שטוב אריין...באגלייבט צו מיין צוגאנג, אז 
איך פיר נישט אויס זאכן מיט געוואלד, האב איך איר געזאגט 

יט דערצו אבער נישט יעצט, ווען קוק אהער כ'וועל זיך מאכן צי
כ'וועל האבן צייט וועל איך דאס ארויפברענגן אין שטוב, א נאר 

און פון מיין פנים האט זי געקענט  איז זי דאך אבער אויך נישט,
צופרידענהייט דערפון, אומליינען און פארשטיין מיין גרויס 

אבער בכל זאת קיין גרויסן ניין האב איך איר פארט נישט 
געזאגט, מיין צוגאנג מיט איר איז, אז זאכן זאלן קומען פון איר 

 אליין.

האב מיך דאן באקלערט, אז כ'גיי אנהייבן בעטן דעם איך 
אויבערשטן דעראויף יעדן טאג, ער זאל מיך ראטעווען פון די 

סקרין, און זאל מיר געבן א וועג ארויס דערפון, אן  צרה מיט די
דעם וואס ס'זאל זיך מאכן מחלוקת אין שטוב, אומר ועושה, 

אוועקגעגעבן אויף  כ'האב זיך גענומען צו דער ארבעט, כ'האב
דעם אסאך תפילות, אויף אידיש און אויף לה"ק זאגענדיג 

ער זאל תהלים און בקשות וכו' בעטענדיג זיך צום אויבערשטן 
 ב .זיך דא אריינמישן לטובת הענין



 יעדעס מאל וואס זי האט מיר געפרעגט נא? ווען ברענגסטו עס
שוין ארויף? האב איך איר אפגעשטופט, ווען כ'וועל האבן צייט, 
אזוי איז דורך געגאנגען א שיינע פאר טעג, ביז זי האט 

שפיל מיט איר, האט זי זיך  געכאפט אז איך שפיל דא ארום א
אין איין נאכט שטארק געשטעלט און געפאדערט בתוקף, זיי 
אזוי גוט און ברענג מיר דאס שוין ענדליך ארויף, זעהנדיג אז 

און מער אפשטופן איז שוין נישט שייך, האב איך  דאס איז עס,
דאן געוואנדן מיינע טריט צום בעיסמענט שעפשענדיג א 

גער, נאר דו זאגענדיג, באשעפער איינצי תפילה צום באשעפער
ווייסט אז איך וויל דאס נישט האבן ביי מיר אינדערהיים, איך 
ווייס אז איך בין דער וואס האט בשעתו צוגעברענגט צו דעם 
מצב ביי מיין אשת חיל זי זאל בכלל וועלן אזעלכע זאכן, 
באשעפער טייערער, היינט בין איך שוין א נייער מענטש, כ'וויל 

כלי ביי מיר אין שטוב, מיין ווייב  בשום אופן נישט האבן אזא
אבער איז נאכנישט מיט מיר אויף איין דרגא, כ'וויל נישט גיין 
מיט געוואלד מיט איר, כ'האב נישט קיין שום עצה, איך גיי 
דאס איר יעצט ארויפטראגן אבער באשעפער איינציגער איך 

 .וויל עס נישט, העלף מיר! געב מיר א וועג ארויס דערפון

וי שלעפט ער די ריזיגע כלי שעפשענדיג זיינע תפילות און אז
צום אויבערשטן, ביזן עס ארויפברענגען ביי זיי אין צימער, ער 
הייבט אן עפענען דעם גרויסן באקס, און שלעפט ארויס דעם 

צו די צופרידנהייט  ריזיג גרויס'ן סקרין, ער שטעלט דאס אויף,
 .ן קוועלטפון זיין ב"ב וואס שטייט אין די זייט או

אלעס איז שוין גרייט יעצט דארף מען נאר אריינשטעקן דעם 
)חשך(... פיין ער שטעקט אריין דעם  פלאג און "ויהי אור"

שטעקער אינעם פלאג, און... בום!!..... די לעקטער האט געגעבן 
א הילכיגן פלאץ, בליצענדיגע שטריכען האבן זיך באוויזן אויפן 

נאכדעם געגעבן א פארלעש, ער  האט זיך גלייך וואס סקרין
פראבירט זעהן וואס אזוינס גייט דא פאר, ער שטעקט ארויס 
דעם שטעקער און צוריק אריין, דער סקרין באווייזט נישט קיין 
שום לעבנ'ס צייכן, די סקרין איז געגאנגן א גאנג, נישטא מער 
קיין סקרין וזהו... ס'איז פארברענט פון אינעווייניג ס'איז עבר 

בטל, ס'איז אמאל געווען א סקרין, יעצט איז עס טויט עבר ו
   .ובטל מן העולם און פארטיג

נאכן זיך אריענטירן פון דעם צוויי טויזנט דאלערדיגן פארלוסט, 
שרייעט פלוצלינג זיין אידענע אויס, אצבע אלוקים הוא זה... 
איך דארף מער נישט קיין סקרין, נאכן אליין זעהן דעם 

בכבודו ובעצמו וואס האט זיך יעצט באווייזן צו  אויבערשטען
 .אונז דא אין אונזער צימער, כ'פארשטיי דעם רמז

דער אמת? ס'האט נישט געהאט 
קיין שום הסבר וויאזוי און וואס 

און וואס ס'איז  דא איז געשעהן
דא פארגעגאנגן, נאר אז דער 
אויבערשטער אליין האט זיך דא 
זייער אפען אריינגעמישט, 
 ענטפערנדיג די תפילות פון יענקי, 

 

 יענקי האט אפגעאטעמט מיט פרייד זעהנדיג קליפ און קלאר
 אז יא זיינע תפילות האבן געזיגט, נישטא מער קיין סקרין.... 

צו מיר האבן א גאראנטי  ניטאמאל נייגעריג צו וויסןכ'בין 
אן, אויב דער  דערויף צו נישט, רופט זיך זיין אשת חיל

אויבערשטער האט אונז דא באוויזן אזא אפענעם מופת, וויל 
 איך פון קיין סקרין מער נישט וויסן און פארטיג

צווייפאכיג, אייינס  יענקי איז געווען אויסער זיך פאר שמחה,
ס עצם פטור ווערן פונעם אנשיקעניש וואס הייסט סקרין, דא

צווייטענס דער סיפוק הנפש זיינע וואס ער האט געהאט, 
זעהנדיג ווי דער אויבערשטער האט צוגעהערט זיינע תפילות, 
און האט ממש בכבודו ובעצמו צופלאצט דעם סקרין, אן 
אנדערן פשט האט ער נישט געהאט צו זאגן וויאזוי דאס איז 

 געשעהן.

 .אתה הראתה לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו

 

דער שרייבער פון די שורות האט געהערט די מעשה פון יענקיס מויל 
 אליין

די מעשה איז נישט קיין הוראה וויאזוי זיך אומצוגיין אין אזעלכע 
פעלער, מיר ברענגען נאר די מעשה, אלס מוסר השכל פון די 

 .גרויסקייט פון תפילה
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