
 

 

 

 

 מפרשתנו לימוד •
 שק יעקב לרחל וישא את קלו ויבךוי

. ד"א לפי שבא לפי שצפה ברוה"ק שאינה נכנסת עמו בקבורה - ויבך
בידים ריקניות אמר אליעזר עבד אבי אבא היו בידיו נזמים וצמידים 
ומגדניות ואני אין בידי כלום לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו 

גדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו א"ל אחריו להורגו והשיגו ולפי ש
והעני חשוב כמת  מה אעשה לצווי של אבא אמר לו יעקב טול מה שבידי

 )רש"י(

רש"י זאגט אונז צוויי טעמים פארוואס יעקב אבינו האט געוויינט ווען ער האט געטראפן זיין 

ליגן מיט אים אין מערת כלה, רחל אמנו ע"ה צום ערשטן מאל. איין סיבה איז, ווייל רחל גייט נישט 

פארוואס ליגט טאקע רחל אינמיטן וועג ? ווייל עס גייט זיין א המכפלה נאר ערגעץ אין בית לחם. 

, יעקב אבינו וויינט אויף די צרות וואס גלות און אידישע קינדער דארפן האבן ווי זיך אויסצווויינען

 זיינע קינדער גייען מיטמאכן.

ארוואס יעקב וויינט ? ווייל ער קומט מיט ליידיגע הענט. יעקב אבינו וואס איז די אנדערע סיבה פ

איז צו גיין מיט ליידיגע הענט, כדי זיך צו ראטעווען  ,ן עשוואנטלויפן פ –זעהט אז א חלק פון די גלות 

 .' פון "עני חשוב כמת"פשעטלן טויט דארף מען מאכן א 'ופ

אין עני אלא  מינו ז"לכ? זאגן אונז חמקייט"וואס מיינט "ארי ?וואס איז די גרעסטע "עניות"

 די אן קיין פארשטאנד. ארים אזוי שטייט אויך "כל ימי עני רעים", וואס דאס מיינט געטראכט בדעת.

שטעלט מען זיך אפ מ'ווערט ארים ל"ע. אז מ'נעמט אוועק דעם "דעת". איז ן גלות ופ צרה עיקר

 פירט אזוי דארף מען זיך אויסוויינען.ווען א מענטש ש אינמיטן וועג און מ'וויינט.

אבער גלייך נאכדעם שטייט ויגד יעקב לרחל "כי אחי אביה הוא", זאגט רש"י "אחיו אני ברמאות" 

 פוןמיט א קרומער גייט מען קרום. דו נעמסט מיר צו דעם דעת, דעם געפיל צו עבודת השם, 

וועט א זיס שטיקל תורה וכדומה,  פוןא ווארימע דאווענען,  פוןליבשאפט צו הקב"ה, דעם געשמאק 

דאס הייסט, ווען מ'שפירט זיך בקטנות און מ'איז מקבל, מ'האלט קאפ . מען פון דעם אליין מאכן דעת

אז "אין עוד מלבדו" און דער באשעפער איז נאכאלץ אין "קאנטראל" אפילו ווען מ'וואוינט ביי "לבן", 

 פרשת

 יצאו



 

 ב 

עת" קען געדויערן צייט, איין יאר, צען יאר, אדער ווי די "ירידת הדאיז דאס בעצם די גרעסטע דעת. 

 יג יאר.צנט ביי לבן צוואנייעקב וואס האט געוואו

ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויהי לו "קאפ ווערט צום סוף  מען אויב האלטאבער מ'דארף געדענקן...

 ".צאן ושפחות ועבדים וכו'

האלט מען  שיו אדער ווען מ'זעהט צרותקומט אויס למעשה אזוי: ווען מ'ווערט בארויבט דורך ע

מ'האלט קאפ  ,נעמט מען זיך צוזאם יינט, מ'דארף ארויס וויינען די צער. דערנאךוומ' זיך נישט איין, 

אמאל מיינט דאס "בעסטע" פשוט מקבל זיין אז יעצט  –און מ'טוט צום זאך, מ'פרובירט דאס בעסטע 

און טוהן וויפיל נאר  –פיל איך וואלט אמת'דיג געוואלט ווי פיללת צו טוהן אזויוביכ "נישט"בין איך 

)אזויווי יעקב נאכ'ן נטערוועגנס ו. און מ'קען כאפן אפאר "פליקעס" אמעגליך אין מיין איצטיגע מצב

ארבעטן שווער זיבן יאר טרעפט זיך א טאג נאך די חתונה אויסגעשפילט מיט א אנדערע ווייב ווי דאס וואס ער האט 

אז לאכן דער וואס לאכט צום  ןמ'דארף געדענקעאבער מ'ווערט נישט נתפעל.  באקומט(געמיינט ער 

 לעצט. ושבו בנים לגבולם.

 

 מעשה •
שגחה פרטיתה  

 

  

אין די ישיבה וואו איך בין איינגעשטעלט איז  עס דערציילט הרה"ח ר' מרדכי מלאכי שליט"א:

 שליט"א. דארט איינגעשטעלט א איד מיט'ן נאמען הרה"ג ר' יוסף ישראל לעווי פאר יארן לאנג געווען

זיך אנגעקניפט א  ר' יוסף ישראל איז א בארימטער תלמיד חכם און מיט די יארן האבן מיר

זאכן און אינאיינעם האבן מיר זיך געהאלפן,  גוטער קשר און מיר פלעגן זיך אויסשמועסן מערערע

 לאנגיעריגע עקספירענעס אין די פעלד פון חינוך. ווען איך טייל אים מיט מיין

 ל פון אים.טעלעפאן קא נאך יארן וואס מיר האבן זיך נישט געזען, באקום איך איין טאג א

צו הערן זיין קול אבער ער האט דאך נישט גערופן  איבריג צו זאגן אז איך האב זיך זייער געפריידט

דורכשמועסן מיט  האט מיר געבעטן אז ער וויל זיך טרעפן מיט מיר, ווייל ער וויל זיך וועגן דעם, ער

 מיר א נושא.
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זיך באגעגענט. נאכ'ן  בןמיר האבן באשטימט א צייט וואס איז באקוועם פאר ביידן און מיר הא

 צום ענין. אויסטוישן געציילטע ווערטער איז ער אנגעקומען

תורה און איך באקום  ארבעט איך שוין איינגעשטעלט אין א געוויסער תלמודיארן  עלאנג "פאר

 האב איךמלמד אין כיתה ג' אבער אויסערדעם  איז א לער ארבעטעאפיצי מייןדארט מיין געהאלט. 

אכטונג אויף די קינדער און  אויך א לאנגע רייע פון זייטיגע ארבעט. אין די מיטאג שעה'ן געב איך

פון קלענערע און זייטיגע ארבעט, ווען דער סך הכל איז אז  אויסערדעם האב איך נאך א לאנגע רייע

ביינאכט האב איך  ןטעגליך צו ארבעטן אכט שעה א טאג און שפעטער גיי איך אהיים או איך קום אן

 סוגיות". א חברותא, ווי מיר לערנען דורך עטליכע שעה שיינע

די יארן לויפן. מיט די יארן  ר' יוסף איז ממשיך מיט זיין שמועס ווען ער וויל אנקומען צו די נושא:

די חושים ווערן אויסגעשארפט. מען ווייסט ווי אזוי  זאמעלט מען זיך אן זייער אסאך עקספירענעס.

 קינדער און דער מוסד שעצט די ארבעט. זיך אומצוגיין מיט

?  העכערונג פון דער מנהל איך וואלט געוואלט הערן פון דיר אן עצה ווי אזוי קען איך בעטן א"

ווייסטו דאך, איך ווער עלטער און איך דארף חתונה  איך גלייב אז עס קומט מיר און אויסערדעם,

  מאכן די קינדער".

 שקל". 12,000 מיין היינטיגער געהאלט שטייט אויף" ?וויפיל באקומסטו ביז היינט

וויפיל איך ווייס איז  איך בין געווען אביסל שאקירט. עס איז זייער א שיינער געהאלט. אויף

שיין. איך בין אים מציע אז איידער ער בעט א  ינט אזויכמעט נישט בנמצא א מלמד וואס פארד

מיר פוילן זיך  זיין די געהאלט אין גאס, וויפיל אנדערע מלמדים פארדינען. העכערונג, זאל ער מברר

עטליכע מלמדים און עס שטעלט זיך ארויס  נישט. מען הייבט אויף טעלעפאנען און מען איז מברר ביי

 פארדינסט איז לכולי עלמא א שיינער געהאלט. יןאיך בין געווען גערעכט. זי

איינמאל די נושא איז אראפ פון טיש  "דו דארפסט מאכן א שטיקל סעודת הודאה", זאג איך אים.

 פון די צווייטע נושא. האבן מיר אריינגעגליטשט צו רעדן

 .ענטפערט ער זיכער "דו געבסט מעשר געלט"?, "זאג מיר

אנגעהויבן מיט דעם  אז ער געבט א 'חומש' און באטאנט אז ער האט ר' ישראל יוסף לייגט צו

 איינגעבאקן אין זיינע ביינער. נאך אין די יונגע יארן און אזוי ארום איז עס געבליבן
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מיין געהאלט, עס איז א  "איך דארף אראפגעבן א חודש צוויי טויזנט פיר הונדערט שקל פון

 דערצו, שפירט מען עס שוין נישט". עוואוינטגרויסער סומע, אבער ווען מען איז צוג

דערביי אז איך זעה פאר  לייג צואיך "און דו זעסט סייעתא דשמיא פון דעם"? פרעג איך אים און 

זייער ווייניג, אבער מצד שני, פארדינט ער שענער ווי  מיר א מורא'דיגער זאך. פון איין זייט ארבעט ער

 ש ווי אז מען שיקט אים אריין א ברכה פון הימל.קען נישט זיין אנדער אסאך אנדערע. עס

געווארן און ווי טיפער עס  מיר האבן נאך פארברענגט א שטיק צייט. ווי לענגער דער שמועס איז

מסקנא, אז ווען עס קומט צו השתדלות וועט זיך עס  איז געווען זענען מיר ביידע אנגעקומען צו די

אז מען האט אסאך בטחון דארף מען מאכן  דער בטחון פון דעם מענטש וועט זיין. ווענדן ווי שטארק

 האט ווייניג, מוטשעט מען זיך מער אויף פרנסה. ווייניג השתדלות און אז מען

 געווען אויפ'ן ליניע. יוסףר' פון יענער שמועס איז אריבער א חודש צייט און ווידעראמאל איז 

 מיט דיין מנהל? האב איך געוואלט וויסן. ווי אזוי האסטו זיך מסדר געווען

דזשאבס. וואס עס איז  "איך האב אים געלאזט וויסן אז מער נעם איך נישט אן קיין אווערטיים

 פלאגן מער". באשערט קומט סייווי אן, עס איז א שאד זיך צו

 א מעשה. ו דערציילןצאבער ר' יוסף האט 

רעדט זיך פון מיין  קומענדיגע וואכן גייט מיין טאטע בר־מצוה מאכן א קינד. עס"אין די 

די טאשן זענען ליידיג. מיין טאטע איז שוין  יונגסטער ברודער. די התרגשות איז זייער גרויס אבער

 ער זאל זיך נישט נעמען די געלט־זאכן צום הארץ, האב איך באשלאסן נישט יונג און אויס מורא, אז

אויב איך וועל אים געבן געלט  יך גיי אים זוכן צו העלפן מיט וואס עס איז נאר שייך. וויסנדיג אזאז א

 זיך בארעכענט אז איך האב א געדאנק. וועט ער עס נישט וועלן נעמען האב איך

איך בין אריבער צו אים  איך האב מברר געווען ביי וועמען מיין טאטע האט באשטעלט די תפילין.

זאל זאגן פאר מיין טאטע אז די בתים איז שוין  און אים געזאגט די בתים צאל איך, עראין שטוב 

 נדבן האט געזאגט אז ער נעמט אויף זיך די קאסטן. דער בתים־מאכער באצאלט, אז אן אנינאמער

עס באצאלן, ווען איך האב  האט מסכים געווען, אבער איך האב נאכנישט געוואוסט פון וואו איך גיי

 .זייענדיג אין א צייט ווען אלעס שטייגט נישט קיין איבריגע פרוטה אין טאש אוןאויך 
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. אים באצאלן די געלט איך האב אפגעמאכט מיט דער בתים מאכער אז ביז נאך יום טוב גיי איך

מצוה. די קינדער אין שטוב האבן  דעם איז אויך אונטערגעקומען נאך שטוב הוצאות צו די בראויסער

מצוה מיט נייע קליידער און אויך די הוצאה, האב איך  זיך געלאזט אויסשטאפירן פאר די בר

 פון וואו צו באצאלן. געדארפט טרעפן

איך האב אין  באגרעניצט לויט וויפיל . מיין קארטעל איזאיך האב נישט קיין קרעדיט קארטעל

 שקל אבער ווען מיין בני בית 1500געדארפט זיין אין באנק די סומע פון  ט מיין חשבון האטבאנק. לוי

 !איז עס אריבער פאר מער טפעאין געשהאט עס אריבערגעפירט 

באנק. איך האב  דער זאך איז פאר מיר געווען א סיגנאל אז עס איז דא מער געלט אין

ן עס האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין או אריינגעקלינגען אויסצוהערן די דעטאלן פון מיין אקאונט

פון די רעגירונג, וואס איך האב באקומען  טעקס ריפאנד'', א באנק געלט ריכטיג, עס איז מיר אריין אין

 פארדינער. אלץ שוואכער

דערווייל האב איך שוין געהאט גענוג געלט צו באצאלן די  אבער די מעשה האט נאך א המשך.

מיר געזען די  ט פאר די תפילין? אבער אויך דא האבןאבער וואס וועט זיין מיט די געל אויסשטאפיר,

 עקסטערע השגחה העליונה.

שולדיג געלט, פאר א  נאך יארן לאנג וואס די תלמוד תורה, וואו איך ארבעט, איז מיר געווען

און עס האט זיך געשלעפט ווען איך בין זיך שוין  געוויסע ארבעט וואס איך האב געמאכט פאר זיי

אין  וועל נאכאמאל זען די געלט, האב זיי יענעם צופרי דעפאזיטירט די געלט איך כמעט מייאש, אז

 מיין קאונטע.

דערווארטערט פון זיי און  עס האט זיך גערעדט פון צען טויזנט שקל, דאפלט וויפיל איך האב

 בתים פון מיין ברודער. דאפלט וויפיל עס האט געקאסט צו באצאלן די

 ("שגחה פרטית"ה )גענומען פון די וואונדערליכע גליון 
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