
 

 צב עליו והנה ה' נ

אז ווען יעקב אבינו ע"ה איז געגאנגען אויפ'ן באפעל    ,מבאר שבע וילך חרנה, דער מדרש דערציילט  ויצא יעקב
תונה צו האבן, איז אליפז דער זון פון עשו הרשע געקומען  פון זיין טאטע, יצחק אבינו ע"ה, קיין חרן כדי דארט ח 

ן פון יעקב זיין גאנצע פארמעגן, און ער  ענומע ב, אבער צום סוף האט ער צוגאון ער האט געוואלט הרג'ענען יעק
עיני אל ההרים מאין האט יעקב דעמאלטס געזאגט דעם פסוק "שיר המעלות אשא  איהם געלאזט לעבן.  האט  

 יבא עזרי". 

"הרים" מיינט "הורים" די עלטערן. יעקב האט געזאגט, ווען אליעזר איז  זאגט דער מדרש ווייטער, דאס ווארט  
יו וגו'  גמלי אדונלים מקח העבד עשרה גמן רבקה אלס א ווייב פאר יצחק, זאגט דער פסוק "ויגעגאנגען נעמע 

וכל טוב אדוניו בידו", אליעזר האט גענומען צען קעמלען אנגעלאדנט א גרויס פארמעגן, אבער איך האב אפילו 
 נישט אין מיין באזיץ נישט א הלאדז באנד, און נישט אן ארעם באנד. 

ע  אנא דאן האט  לית  ושלום,  "חס  באשעפער?  מיין  אין  בטחון  דעם  ח"ו  פארלירן  דען  איך  וועל  צו  געזאגט    ר 
מוביד סברי מן בריי" ער האט זיך אליין "אנגעשריגן" איך וועל נישט פארלירן מיין בטחון אין באשעפער! "עזרי  

ער האט באשאפן הימל און    מעם ה', עושה שמים וארץ", מיין הילף וועט קומען פון דעם אויבערשטען, וואס
 ערד.

צו לערנען אין אלע דורות, מען זאל קיינמאל נישט צולאזן אז די שוועריגקייטן וואס מען גייט  דאס קומט אונז  
אריבער אין לעבן, זאל קענען אריינברענגען א געפיל פון עצבות און יאוש ח"ו, נאר מען זאל זיך האלטן פעסט  

 .פון הימלישועה ון בטחון. און נאר אדאנק די אמונה און בטחון, איז מען זוכה צו א רן די אמונה אנישט צו פארלי

בט מיין  נישט  פארליר  איך  געזאגט,  האט  ע"ה  אבינו  יעקב  וואס  מדרש  פון  ווערטער  די  דעם  אויף  אין  חון 
ואס איז שייך צו  רשטיין, ו אפאויבערשטען, זאגט הרה"ק רבי יאנקעלע ראדזימינער זי"ע אז לכאורה דארף מען  

 " בנוגע אמונה און בטחון? זאגן "פארלירן

ארצן ביי יעדן איד, נאר ער דארף  מונה און בטחון זענען איינגעפלאנצט טיף אין הענטפערט דער רעדזימינער, א
איז    , און דער עיקרנעם פנימיות פון זיין הארץאויפדעקן די נקודה פון אמונה און בטחון, און עס ארויסנעמען פו

 וואס געפינט זיך טיף אין הארצן. מונה צו זעהן אז ער זאל נישט פארלירן די דאזיגע נקודה פון א 

אלעס  האט  אליפז  ווען  פנים,  הסתר  א  מיט  הימל  פון  אויס  איהם  פרובט  מען  אז  געזעהן  האט  יעקב  ווען 
איך פארליר נישט מיין בטחון אין באשפער.  "ניין,  ער אויסגעשריגן מיט א הויך קול    טאן פון איהם, הע מצוגענו

, די פשוט'ע  לירן ח"ו מיין טייערסטן אוצראיך וועל נישט צולאזן אז די נסיונות זאלן גורם זיין אז איך זאל פאר
 ." אמונה און בטחון אין דעם באשעפער

אונז  אזוי דאר אויף  קומט  ווען עס  געדענקען,  יעקב אבינו אלעמאל  פון  נסיונות מיט א הסתר  פן מיר קינדער 
פנים ח"ו, סיי צו עס איז א הפסד ממון, אדער עניני רפואה ל"ע און סיי אויב עס איז ח"ו צער גידול בנים אדער  
שידוכים זיך צו שטארקן מיט אלע כוחות נישט צו פארלירן דעם בטחון, און אין דעם זכות וועלן מיר זוכה זיין  

 צב.ס וועט אונז ארויסנעמען פון יעדע צער און מבקרוב צו זעהן די ישועה פון הימל ווא 

 , בן עס געהערט פון דעם מרא דעובדאאס מיר הא, ווסירט די מעשהא פ  טא"ב, הג פרשת וירא תשפ אדינסט

ס העלפט  אציע "מגדיל ישועות" ווא ניזארגאר  נפירער פון דעאהאדמו"ר מראדישיץ שליט"א, דער גרינדער און  
לפן צו ווערן מיט קינדער, און ברוך ארטן געהא ס וואר מענטשן וואנציעל, פארויס בגוף ובנפש, פיזיש און פינא

 . רן דורך איהם בס"דא לפן געוואזענען שוין געה ך אידןאסאהשם, 

ר די הוצאות פון דער אמעריקע בייצושטייערן אידן גבירים און נדיבי עם, צו געבן פארן קיין  א רויסגעפאער איז  
ה אניז ארגא ער  ישועות".  "מגדיל  געוואציע  צו  אלט  אט  עושר  ארויפגיין  ווגעוויסן  אויף א,  נישט  נעמט  ער  ס 

 . ראויסאשטעלונג פאב אר מיט א'ן טיר, נ" אויפןאן פאס "קל אמענטשן וו

ט אשטימטער צייט, און ער האב  אג, אין  אכמיטאג נאשטעלט ביי דעם גביר אויף דינסטאט זיך בא, ער ה  אלזא
ט איהם געבעטן צו אג. ער האכמיטאנ   2:30  נעמעןפאל איהם קומען  א", ער זגעשמועסט מיט זיין "דרייווערפא

, און ער וויל נישט עובר זיין אויף "בל  געוויסע שעה  ארף זיין ביי דעם עושר אין    אונקטליך, ווייל ער דפ  קומען
וויכטיגקייט פון קומען אין צייט צום עושר אנט די באטאט אויך בא. ער העטיגן...פרשאפ  אוןתאחר"   ,  זונדערע 

 מיט דעם גביר.  געגענעןאס ער גייט זיך באל וואס ערשטע מאיז ד'א ווייל ס

"דרייווער"  אקטיש,  אפ דער  איז  ש  אנגעקומען  אבער,  דאכמיטאנ   3:30  עטער,פשעה  האג...  זעלבסט אס    ט 
נישט געהאז יענער האסן  ארדראזייער פ  ךרשטענדליאפ וואט  ט ער    אזוי הארט צו קומען צייטליך, און  אלטן 

 דן. אגרויסן ש אאיהם גורם געווען  

 המשך בעמוד ב' 

 

 חון, וואס איז עס יא? אויב דאס איז נישט בט
בטחה  איז כדאי צו זעהן די ווערטער פונעם פלא יועץ, "ענין הה

מיינט   בטחון  כרצונו",  צרכו  כל  לו  שיעשה  בה'  שיבטח  אינו 
לייבן אז עס גייט זיין אוי ווי ער וויל, אז עס  נישט אז ער זאל ג

אזוי   וועט  ער  אז  שלעכטס.  קיין  געשעהן  נישט  איהם  גייט 
טראכטן, קען ער ווערן זייער אנטוישט, ווייל מען קען טרעפן 

באמת א זענען  וואס  צדיקים  מדת  אין    ויסגעארבעטאסאך  די 
פ זייהבטחון, און מיט דעם אלעם  זיך מיט פארשידענע    לאגן 

 שוועריגקייטן און יסורים.
דכל   ה'  בשם  שיבטח  ההבטחה  עיקר  "אלא  דען,  וואס  נאר 
דעבדי מן שמיא לטב", ער זאל זיך פארלאזן אויפ'ן באשעפער,  

נ וועט  עס  און  גוט.  באמת  איז  טוט  ער  וואס  אלעס  ישט  אז 
 ארויסקומען פון דעם קיין שלעכטס. 

ויגן,  איז ער מסביר, א מענטש זעט נאר מיט זיינע פליישיגע א
און וועגן דעם קען ער זיך טוהן זיין, און אנקוקן א גוטע זאך  
זאכן   אזעלכע  פארקערט,  און  גוט,  נישט  געווען  וואלט  עס  ווי 

ני אינגאנצן  איז  עס  זוואס  ער  זאל  טובה,  זיין  יין שט 
איבערצייגט אז דאס איז גוט פאר איהם. ער לייגט אריין געלט  
אין א געוויסע ביזנעס, ווייל ער האט געמיינט אז עס וועט זיך  
אויסארבעטן און עס וועט איהם ברענגען פרנסה, און דערווייל 

 האט ער שאדן געהאט די גאנצע געלט. 
איז , אבעער דער באשעפער זעהט וואס עס  דאס איז א מענטש 

באמת פאר זיין טובה, און אסאך מאל איז עס לאו דוקא פאר 
גו צום  זיין  אנקומען  קענען  צו  נשמה  זיין  פאר  בעיקר  נאר  ף, 

זיי מענטש  א  דארף  דעם  וועגן  תכלית.  מיט אמת'ן  צופרידן  ן 
שמחה,   מיט  אננעמען  זיי  און  איהם,  צו  געשעט  וואס  אלעס 

 ווייל עס איז זיכער פאר זיין טובה. 
די אין   אמונה,  פון  תוצאה  א  איז  בטחון  וועטרער:  אנדערע 

ווא פון  רואיגקייט  קומט  בטחון,  מיט  שפירן  קען  א מענטש  ס 
זיין אמונה, פון די זאכן וואס ער גלייבט אמת'דיג. דאס הייסט,  
וועלט,   די  פירט  גלייבן אינגאנצן אז דער באשעפער  ווען מיר 

און מיר גלייבן    ,און אלעס וואס פאסירט קומט נאר פון איהם
יעדן איינציגסטן טאג, א  אין דעם וואס מיר זאגן עטליכע מאל  

ה'   "טוב  תהלים  אין  דער  פסוק  מעשיו",  כל  על  ורחמיו  לכל 
ער האט רחמנות   און  יעדן,  פאר  גוטס  איז משפיע  באשעפער 

ון באשעפער מיינט מען  אלע זיינע באשעפענישן. גוטס פ אויף  
גוטס,   פון  זייןדי שלימות  וואס קען נאר  ווייל ער  די בעסטע   ,

אז אלעס וואס געשעט צו    ך דער "מקור הטוב", מוז זייןאיז דע
אונז, איז די בעסט וואס קען נאר זיין. חוץ פון דעם וואס מיר 

", דאס וואס ער  "מדבר ומקייםגלייבן אז דער באשעפער איז א  
געזאגט אז ער  זאגט צו, איז ער זיכער מקיים, און אויב האט ער  

באשעפע זיינע  אלע  שפייזן  זיין וועט  דאך  מיר  קענען  נישן, 
פארזיכערט אז ער וועט אונז טאקע שפייזן, און אונזער בטחון  
אונזערע   אויף  נישט  און  באשעפער  גוטן  אויפן  זיין  דארף 

 פעולות. 
ט  ווי מער דער מענטש איז קלאר מיט זיין אמונה, און ער חזר'

איינ איין,  עס  די זיך  איז  דאס  אז  נאכאמאל  און  מאל 
מורא'דיגע   א  שפירן  צו  אן  ער  הייבט  אמת,  איינציגסטע 

דאס  רואיגקייט אז ער  ליגט אין גוטע הענט, און די אוריגקייט  
 איז דער אמת'ער בטחון. 

 

  א
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 סעטש און לאזן א מע   #208  0606-543-718אדער רופן    coml.israeld113@gmai  שיקן צו   טית מעשיות קען מען חה פר ג ש יכע ה נל זע ר ע פ און  ערות,  ה ו ות  ה הג 

mailto:israeld113@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 עמוד א' המשך מ

ט א, ווען ער האלזאדישיצער רבי'ן.  ארט פונעם רא  צווייטן "משולח", אויפ'ן  אזט  אריינגעלאקע אינצווישן  אט טאגביר ה  רדע 
גט צו  אר איהם, געזארט געווען פאס איז דאוו  ט דער "משולח"א , ה'ן גביר"זוכה געווען" אויפגענומען צו ווערן דורכ  אשוין י

ווען ער ה רבי'ן  אמערקט דעם ראט באדעם עושר  ה,  א 'ן קול  התרגשות, און הויך אויפ  מיט   ריינקומען צו איהםאדישיצער 
ב אז אין זיין זכות הא  יך דערציילטב איאס איך הא, וובן יעצט גערעדטאס איז דער איד וועגן פון וועמען מיר הא, דזעהט איר

 .איך קינדער, ברוך השם

רן אר פון די חתונה, און ער איז מיט י אכט יארט אויף קינדער  אט געוו א" הז יענער "משולח ארויסגעשטעלט,  אט זיך  אעס ה
געוואצוריק געה ביי דעם נק דער השתדלות פון "מגדיל ישועות", און עראד  ארן  אלפן  זיצנדיג  שט עטליכע מינוט פריער, 

דישיצער אט דער ר  אכט אין לעבן, און ממילא, האט שוין דורכגעמאס ער האלעס ווא ט ער איהם דערציילט וועגן  א, העושר
רט א 'ן  ט אויפאעושר ה  קטיוויטעטן פון "מגדיל ישועות". דער אר'ן עושר, וועגן די  ארפט "אויפווייזן" פארבי שוין נישט געד 

פ ישועות",  א בייגעשטייערט  "מגדיל  רא    ופילאר  דער  ווי  סכום  האגרעסערן  רבי  געטראדישיצער  לכתחילה  צו  אט  כט 
, זוי, נעמט ער נישט אויף קיין מענטשן אין דער יעצטיגער צייטאז סתם  אט צוגעגעבן,  אקומען פון איהם... דער עושר האב
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 שווערע טויזנטער גאלדענע רענדלעך  –טעגליך  -טאג

די   איבער  ספרים  די  אין  ארומגערעדט  ווערט  אסאך 
שכר וואס איז אנגעגרייט פאר א איד אויף יענער וועלט  
פאר יעדע מצוה וואס ער איז מקיים, אבער איידער מען  

אן אפ    קומט  אונז  ווארט  וואס  שכר  די  פון  רעדן  צו 
בעולם הבא, לאמיר ארומרעדן אביסל איבער די גרויסע 
איז   ער  ווען  וועלט,  די  אויף  האט  איד  א  וואס  גליק 

 מקיים א מצוה. 

ווער עס האט געלעבט אין   דער הייליגער בעל חרדים, 
שער   אין  ספר  זיין  אין  שרייבט  אריה"ק,  פון  צייטן  די 

ו אז  זיין  האותיות  ער  דארף  מצוה  א  טוט  איד  א  וען 
טוט   איד  א  וואס  מצוה  יעדע  ווייל  בשמחה,  מורא'דיג 
שמחה   א  דעם  פון  נתעורר  ווערט  וועלט  די  אויף 
למעלה, יעדע מצוה וואס א איד איז מקיים איז א מתנה 
די   מיט  זיך  פריידט  איד  א  מער  ווי  און  השי"ת  פאר 

ג ער  וואס  די מתנה  איז  גרעסער  אלץ  פאר  מצוה,  עבט 
 השי"ת. 

און   אריה"ק?  הייליגער  דער  ווי  גרעסער  דען  איז  ווער 
חיים   ר'  הרה"ק  תלמיד  זיין  פאר  געווען  מגלה  האט  ער 
וויטאל זצוק"ל אז צו אלע זיינע מדריגות האט ער זוכה  
זיך   האט  ער  מצוה,  של  שמחה  צוליב  נאר  געווען 
האט   ער  וואס  ומצוה  מצוה  יעדע  מיט  געפריידט 

מקיי א  געקענט  אז  אויס  אריה"ק שמועסט  דער  זיין.  ם 
לאסט,   א  ווי  מצוה  א  שפירן  נישט  חלילה  זאל  איד 
פארקערט, ער זאל שפירן אז יעדער מצוה איז א גליק,  
עס מאכט אים רייכער און ווי עס איז זיין לשון הק' אז א  
איד זאל גלייבן אז יעדע מצוה וואס ער איז מקיים האט  

ט  יענער  געמאכט  רייכער  שווערע אים  מיט  אג 
 טויזנטער גאלדענע רענדלעך. 

ווי גרעסער און ווי שטערקער א איד וועט גלייבן אז ער  
זיין   ער  וועט  מער  אלץ  מצוה,  יעדער  מיט  פארדינט 
פרייליך ווען ער איז מקיים א מצוה. ער וועט אויך זוכה  
האבן   וועט  ער  אים,  אויף  רוען  וועט  שכינה  די  אז  זיין 

זי לויט  הקודש,  אים  רוח  ביי  הקודש  רוח  און  דרגה  ין 
מיינט ווערן דערהויבענער און משיג זיין מער און מער  
ידיעות הבורא, עס איז א גרויסע מתנה, עס טוישט דער  
גאנצער לעבן פון א מענטש, עס מאכט אים העכער און  

 הייליגער.

מזידיטשויב  הירש  צבי  ר'  הרה"ק  צדיק  ווערט  )   דער 
הגנ  אור  ספה"ק  אין  דער    (וזגעברענגט  אויס  טייטשט 

וואס? בשמחה   דינט השי"ת מיט  פסוק עבדו את השם 
מיט שמחה. די שמחה אליין איז די עבודה און הרה"ק ר'  
אז  ווארט  די  אויף  געזאגט  האט  זי"ע  מזלאטשוב    מיכל 

 אזוי טייטשט מען די פסוק אין הימל.  

גדולות   פועל'ט  השם  עבודת  ביי  מצוה  של  שמחה  די 
לעגן זאגן אז מיט די עבודה וואס די  ונצורות. צדיקים פ 

שבת   דעם  אנצוגרייטן  אריין  לייגן  מאמעס  אידישע 
משיח   אבער  גאולה,  די  ברענגען  געקענט  זיי  וואלטן 
די   אין  ארויף  גייט  וואס  רויך  די  ווייל  נישט  קומט 
קוימענס פון די טעפ איז געמישט מיט כעס, עצבות, די  

 ראפקומען.  א  כעס מיט עצבות צושטערט די השפעה פון

די עצבות   אויב  ווייסן דאך אז מידה טובה מרובה,  מיר 
אז   זיכער  דאך  איז  השפעות  גרויסע  אזוינע  אפ  האלט 
דער   איז  שבת  א  אנגרייטן  פון  מצוה  של  שמחה 
מאמע   אידישע  די  אז  ישועות,  פון  ממשיך  גרעסטער 
קען  זי  אז  בשמחה  זיין  און  דארט  שטיין  וועט 

משיך זיין די גרעסטע אהערשטעלן א שבת, וועט עס מ
 און פאר'ן פרט.    ישועות פאר'ן כלל

א איד איז ארומגענומען מיט מצוות. עס איז דא מצוות  
במחשבה, עס איז דא מצוות באברים, יעדע מצוה וואס  
מען איז מקיים ברענגט אזויפיל שמחה למעלה אז נאר  

קען מען נתעורר ווערן בשמחה    פון טראכטן וועגן דעם 
 רבה. 

איד   א  אז  בטחון,  און  אמונה  פון  ענין  דעם  ביי  בפרט 
יגלייבט   אז  כל  עדעבאמת  בורא  די  פון  איז  טריט  ר 

דאס איז  ,  ארויס נאר גוטס  ון איהם קומטעולמים, און פ
יעדע   בשמחה  זיין  זאל  איד  א  אז  סיבה  גרעסטע  די 

מינוט אין טאג. 

 וואס 

 לעבן מיט אמונה השגחה פרטית


