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)ח"א(  הוא עושה הכול!!!!!! הוא לא עוזר...... 

להירשם  צריך  יודע שאני  משה, אתה  מסובב???  כך  כל  נראה  חיים, למה אתה 
חיים, אז מה הבעיה???? משה, אתה יודע טוב מאוד מה הבעיה....    לישיבה.... נו

יגיד אני  אז  רוצה  אם  טוב   אבל  הכי  הייתי  לא  שבחיידר  יודע  אתה  ברור,  לך 
לא צריך לספר עכשיו, כי אתה בטח   בלימודים..... ויש לי כמה אחים ש...... ואני

ואני גביר....  לא  הוא  שלי  ואבא  איתם...  קורה  מה  ר  יודע  להתקבל באמת  וצה 
 ......לישיבה טובה, ואני

 ואני מאוד מפחד שאני יקבל תשובה לא התקבל!!!! 

לכן אני מאוד לחוץ... חיים אני מאוד מבין אותך... טוב, גם אני עברתי את זה,  
מאוד טוב, ואני באמת נהנתי מזה שבמאנסי כל הישיבות חתמו   ואני מבין אותך

מתחילים לא  שהם  מכתב  ההרש  על  בשבט, שככה את  עשר  חמישה  לפני  מה 
בגלל וגם  הפרעה...  בלי  ללמוד  הבחורים  מכינה   יכולים  באמת  זה  ט'  שכיתה 

וממילא יש   לישיבה ומאוד הרבה ילדים משתנים ולוקחים דברים יותר ברצינות,
לבחור צ'אנס רציני להשתנות.., והלוואי שיחקו את זה גם בערים אחרות, אבל  

בל חיים בגלל שאנחנו לא עסוקים במה שאחרים יכולים כבר לא בידים שלי...א  זה
עסוקים במה שאנחנו יכולים לעשות.... ממילא המציאות היא   לעשות... אנחנו

 לישיבות, אבל חיים זה לא הבעיה שלך.... שבאמת בחורים נרשמים כבר

 הבעיה שלך זה שאתה חושב שהקב"ה עוזר!!!!! 

  שאני חושב שהקב"ה עוזר????? זהמשה שמעתי טוב??????? מה הבעיה שלי???? 
בעיה????   שזה  אומר  עוזר.....ואתה  שהקב"ה  ידעו  שכולם  הלוואי  הבעיה???? 

 שאתה אפיקורוס אם אתה מדבר ככה!!!!!  נראה לי

חיים, לפני שאתה מוציא קול קורא עלי.... אני רוצה לשאול אותך  
 שאלה....

דתי את זה כבר.... נו  חיים, למדת כבר את הפרשה של השבוע???? משה, כן למ
 בא נכנס

ביחד למצב של לאה.... לאה ידעה שהיא הולכת להיות אשתו של עשו הרשע....  
אמרו לה שליצחק יש שתי בנים יעקב ועשו, וללבן יש שתי בנות, אז    וכמו שכולם

 הגדולה, והבן הצעיר ילך לבת הצעירה של לבן.....  הבן הגדול ילך לבת

 המצב???? חיים, האם היא השלימה עם 

בגלל   רכות,  היו  הם  ולמה  רכות,  לאה  שעיני  בפסוק  ברור  כתוב  לא......  משה, 
התפללה הסברא   שהיא  למרות  יעקב.....  עם  אלא  עשו  עם  תתחתן  לא  שהיא 

אמרו שהיא הולכת להתחתן עם עשו, אז כל    הפשוטה.... ולמרות שכל העולם
פללה, אלא תמיד  לא סתם הת  יהודייה פשוטה אולי היתה מתפללת... אבל לאה

הגיע לא  וזה  העיניים שלה,  ניכר על  היה  כך שזה  כדי  אחד.....    בכתה עד  ביום 
חודש.....  שבועות....  שלש  שבועיים....  שבוע...  ימים...  שלוש    יומיים.... 

שנתיים....   שנה.....  חודשים.....  שלוש  חודשייים..... 
תלוי לפי  )  וגם לא שלוש שנים....... אלא הרבה שנים

, אבל היא התפללה עוד פעם ועוד פעם  (ה שיטהאיז
 .... 

 וסוף כל סוף זה מגיע !!!!!! 

אותה.....   מנשק  הוא  רחל  את  רואה  כשהוא  מיד 
לבד דבר    והוא בוכה איתה..... והוא מוריד את האבן

היה  נורמלי  נו, איך אדם  לא עושה.....  שאף אחד 
זה כבר ריאלי......    חושב..... זה כבר ל א ספקולציות

הוא לא    זה כבר ברור כיום שיעקב הולך להתחתן עם אחותה רחל.... כי אם לא אז 
מה  אבל  השנים?????  כל  שהתפללתי  זה  האלה...  הדברים  כל  את  עושה  היה 

ה  אפשר שהאנשים  המציאות לעשות  על  להסתכל  הזמן  זה  צודקים.....  יו 
 איתה.....  שיעקב..... לא הולך להתחתן

 חיים, האם היא השלימה עם המצב???? 

לא, היא לא התייאשה אלא התפללה הלאה שהיא תזכה להתחתן עם יעקב...... 
יכולים היינו  דווקא   נו,  היו סימן שהוא רוצה להתחתן  להגיד שכל הדברים לא 

כזה הרבה זמן רחוק ממשפחתו..... ונמלט על    . אלא אחרי שהוא היהאיתה .....
הוא התרגש, אבל זה לא אומר   נפשו.... אז הוא פגש ב איזה קרוב משפחתו אז

ואומר לו שהוא   שהוא הולך להתחתן איתה..... אבל יום אחד לבן קורא ליעקב , 
  ה רוצה, אז לא רוצה שהוא יעבוד אצלו בחינם, והוא רוצה לשלם לו.... מה את

יעקב עונה שהוא רוצה להתחתן עם רחל..... אבל הוא לא סתם אמר את זה.....  
 הוסיף ברחל.... בתך.... הקטנה......  אלא הוא

 ובמילים מפורשות זה נקרא שאני רוצה את רחל אבל "לא לאה"

זה אומר שיעקב כ"כ רוצה להתחתן עם רחל....... ולא סתם שהוא רק רוצה, אלא  
מוכן חודש    שהוא  לא  אחד.....  שבוע  לא  אחד.....  יום  לא  זה,  בשביל  לעבוד 

אלא שבע שנים...... כן חיים, שמעת טוב שבע שנים   אחד...... לא שנה אחת......
....... נו, אד ם נורמלי   הוא מוכן לעבוד שהוא יקבל את רחל..... "ולא את לאה" 

כי הוא רואה שזה לא סתם שיחת וזה לא סתם  רחוב.  היה צריך להתייאש,   ....
מוכן שהוא  אלא  סתם,  ולא  מציאות.....  כבר  זה  אלא  לעבוד    ספקולציות..... 

בשביל זה שבע שנים..... והוא ביטח את עצמו בכל מיני לשונות שלבן לא יוכל  
 עליו, נו מה נשאר עדיין לעשות?????  לצפצף

 חיים, האם היא השלימה עם המצב????? 

וככה עו יום אחד....... לא שבוע אחד.... לא לא, היא המשיכה להתפלל  בר לא 
לא שנה אחת......... אלא שבע שנים......... כן חיים, שמעת טוב    חודש אחד......

בשביל עבד  שיעקב  שנים  הולך   שבע  שמשהו  אפשרות  שום  נראה  ולא  רחל, 
ואם כל זה היא המשיכה הלאה ויותר מזה היא   להשתנות כאן......  להתפלל.... 

עליו...... נו יש עדיין   ידעה שיעקב עשה סימן עם רחל כדי שאביה לא יוכל לצפצף
 המצב...   מה לעשות????? אדם נורמלי היה מתייאש ואומר שחייבים להשלים עם

 חיים, האם היא השלימה עם המצב????? 

ה כל  עם  להאריך  יכול  אני  חיים  להתפלל.....  המשיכה  היא  איך  לא,  מדרשים 
כל את  ללכת    שרואים  התכוננה  שרחל  איך  הפרטים 

שהיא  הטבע  דרך  לפי  נראה  היה  לא    לחופה.....ובכלל 
תתחתן עם יעקב..... ובכלל לא היה נראה שאביה הרה" 

הולך לשנות את    ג אדמו"ר מפעפער זכותו לא יגן עלינו
התייאשה  לא  לאה  אבל  יעקב,  על  ולצפצף  דעתו 

א האחרון  ברגע  עם    זולמעשה  להתחתן  זכתה  היא 
שבטים..... ומלאה    היא זכתה להוליד    -יעקב....ויותר מזה

להערות ולנדבות, ולכל  
לקבלת העלון  ו  עניני הגליון

 בדוא"ל 
 .יכולן לפנות  

315-400-1818 
1818yiddish@gmail.com 
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 הכהונה......לוי...... ומלכות........ אז בקיצור יש שאלה אחת  יצא

 חיים מה נתן ללאה את הכוח לא להתייאש??????? 

בוודאי אין לנו )אפילו כשהיא ראתה שאחרי כזה הרבה שנים היא לא מצליחה  
באמ אותנו   הותהשגה  ללמד  רוצה  היא  אז  זה  את  כותבת  התורה  אם  אבל 

באמת צודק, באמת מעניין להבין איך אחרי    ........ משה, אתה יודע אתה(משהו
שגם נראה  היה  וזה  תפילה,  של  שנים  הרבה  הרה"ג    כזה  אביה  וגם  יעקב...... 

משה, נו  פה...  ישתנה  שמשהו  רוצה  לא  זלי"ע  מפעפער  באמת    האדמו"ר  מה 
 וץ???? חיים התירוץ זה שהיא ידעה ש........ אתה יודע מה, לפני שאני יגיד התיר

לך את התירוץ אז אני יספר לך סיפור ששמעתי כמה פעמים מהרה"ג ר' אלימלך  
 שליט"א. בידערמאן

 מעשה שהיה כך היה:

יהודי עשה שבע ברכות לילדו החמש עשרה בליעה"ר, ובאמצע הוא נעמד לדבר  
שב"ה חי  ואומר  כולם הוא  וב"ה  בזמן  התחתנו  וכולם  ילדים,  עשרה  חמש  תן 

יכול  אני  אבל  יפים,  בתים  היום  העמידו  לכם  כל    -להגיד  עוזר!!!!  לא  שהקב"ה 
לדבר ככה.... ובפרט כשהוא   הציבור נהיה בהלם..... ולא יכלו להאמין שיהודי יכול

 שמחה ממשיך   נעמד לדבר באמצע השבע ברכות לילדו החמש עשרה..... והבעל
 לדבר...... 

 הקב"ה לא עוזר..... אלא הוא עושה הכול!!!!!!!!!!!! 

יסוד חשוב שיכול לשנות את כל החיים......   זה בגלל שזה  יסביר את  חיים אני 
שלהשתדלות אין שום קשר לתוצאות   -חלק ממה שדברנו כבר  הסוד זה בעצם

הדרך שהראש של אדם עובד זה שהוא חושב שהוא    .....(פרשת חיי שרה תשפ"ג)
דשמיא.... לכן הוא גם מתפלל.... גם   עושה כמעט הכול..... רק שצריך סייעתא

ביחד הכול  ע"י  וככה  טובות.....  קבלות  ומקבל  לכן   לומד.....  מסתדר.....  הכול 
מתי.....   מכניסים מאוד הרבה את הראש ואת המוח כשצריכים לעשות משהו.... 

..... ולכן מתעצבנים כשזה לא הולך כמו שרוצים כ י חושבים שאנחנו גם  ואיך.
 משהו..... אבל האמת היא...... עושים

מפלסטיק  בובות  כמו  בדיוק  אנחנו 
 בתיאטרון בובות 

מישהו  אז  בובות  תיאטרון  של  שבהצגה  כמו 
שהבובות  כמו  מלמעלה  הבובות  את  מזיז 

שהבובות   צריכים יגיד  מישהו  האם  להציג, 
אנחנו  הול נו...  שלא!!!!  ודאי  מעצמם???  כים 

נוקף אצבעו מלמט  יודעים שאין אדם    ,האדם 
עד   הזה  בעולם  אצבע  להרים  אפילו  יכול  לא 

בשמים    ןשמכריזי שמכריזים  עד  מלמעלה 
נקרא  זה  האצבע,  את  להרים  יכול  שהוא 

מפורשות לע  במילים  יכול  לא  שות  שאתה 
א כלום אלא רק מה שמכריזים מלמעלה, ממיל

הבובות כמו  בדיוק  מי    אנחנו  אז  בהצגה.... 
הכול   עושה  הוא  הקב"ה.....  אותנו????  מנהיג 

אין ממילא  עוזר....  לא  יעקב   הוא  אם  חילוק 
רוצה להתחתן עם רחל... והוא עובד בשבילה 

מסכים גם  ושאביה  שנים...  כי    שבע  זה....  עם 
הוא   אם  ממילא  לבד  מהקב"ה  נשלט  הכול 

לי בכלל   י בו לא אכפתשולט בהכול והכול תלו
כי זה בכלל לא   מה הוא רוצה ומה הוא אומר 

 היא לא התייאשה והמשיכה להתפלל... תלוי בו... זה תלוי רק בהקב"ה... ממילא

 חיים זה בדיוק כמו ברוך משומרי שבת!!!!! 

משה, איך נכנס כאן ברוך משומרי שבת???? חיים, אני יספר לך סיפור (שלא היה) 
ת.... ברוך הוא אחד מהיהודים שמסתובבים בשומרי שבת,  בשומרי שב  שקרה

שבשומרי שבת מגיעים אנשים ומחפשים טרמפים, וברוך יושב    כמו שאתה יודע
מכריז טרמפ למונסי טרמפ למונסי מישהו מחפש   שם והוא שומע איך שהגבאי 

והוא אומר לו שהוא נוסע למונסי.....    טרמפ למונסי...... ויהודי אחד ניגש לגבאי
ממכם טובה....... שואל   ברוך יושב שם והוא אומר ר' איד חכה דק ה, אני צריך

ברוך, אמרתם    אותו היהודי הזה, ר' ברוך איזה טובה אתם צריכים?????? עונה לו
עונה לו ברוך..... יש לי בת  עכשיו שאתם גרים במונסי.... כן, ומה אתם רוצים????

שקוראים לו   לי עכשיו שידוך, בחור  בשידוכים ואני מחפש לה חתן.... ומציעים
  שמעלקא בראניוויטש וזה נראה מאוד מתאים לבת שלי, הבחור גר במונסי, אתה 

לא...... בסדר תעשה לי תעשה ותסכים לש    -מכיר כזה משפחה במונסי? עונה לו
 ידוך, 

 מההההה????????. שאני יסכים לשידוך!!!!!!!! 

ההסכמה  יעזור  מה  הבחור....  של  א  האב  לא  אני  לכאן?????  נכנס  אני  איך 
ברגע ברוך    שלי??????  ור'   , וקופק'ע  חבורה  שם  נהיה  זה  את  שמע  שהציבור 

 מתחיל לבכות

בבקשה.... בבבקשה..... אני מבקש ממכם תסכימו לשידוך..... והיהודי הזה עונה 
.. האבא..... של.... החתן..... והציבור...  עם השידוך...... אני.... לא...  לו מה יש לי

 מאמינים למה שהם רואים!!!!  ששומע את זה לא 

ברוך מוציא חבילה גדולה של שטרות ירוקים, והוא אומר ר' איד אני מבקש ממך 
בבקשה תסכים לשידוך, ויש לי כאן עשר אלף דולר ששמרתי לשדכן,    ברחמים

כל הכסף..... היהודי רוצה לעזוב    אז אני מביא לך את   ואם אתה מסכים לשידוך
אין ליהודי  מסכים...  לא  ברוך  ר'  אני   אבל  בסדר,  לו  עונה  והוא  אחרת  ברירה 

את הכסף ליהודי, אבל    מסכים לשידוך.... ר' ברוך נהיה שמח והוא רוצה להביא
 היהודי אומר לו שהוא לא צריך,

 ברוך רץ לקנות לחיים!!!!! 

כסף אז לפחות אני יעשה בכסף הזה לחיים ברוך אומר אם השדכן לא רוצה את ה
הולך לקנות מכל טוב..... והוא שולח לקרוא לבת שלו, והוא אומר לה   גדול, והוא

מסכימים כבר  לו   שהם  להסביר  ניסה  הציבור  לווארט.....  ושתתכונן  לשידוך 
באותו יום לא לקח את הכדורים, וממילא זה    שהוא חי בטעות, אבל נראה שברוך 

 ה.... היה נראה ככ

 חייים, למה אתה צוחק????? 

משה מה זה נקרא למה???? אתה לא יודע לבד???? חיים אני יודע למה אבל אני 
אתה    רוצה אם  בסדר  ממך.....  זה  את  לשמוע 

  רוצה אז אני יגיד לך.... מה זה עוזר שהיהודי הזה 
הוא   אליו,  קשור  לא  בכלל  זה  לשידוך,  מסכים 

  אמרת מאוד הרי לא האבא של הבחור.... חיים,  
זה  מה  משה   ... אחת  טעות  לך  יש  אבל  נכון 
  נקרא?? איזה טעות אמרתי..... חיים למי שחי עם 

אצבעו   נוקף  אדם  שאין  בבירור  יודע  האמת 
כזה  אחד  מלמעלה,  עליו  שמכריזים  עד    למטה 

 יודע..... 

 שהאבא גם לא בעל הבית על הבן שלו....

פשוט למה   ממילא מאוד  מהשמים!!!!  הכול  כי 
שזה לאה   ידעה  היא  כי  מכלום...  נבהלה    לא 

שהיא תתחתן עם יעקב לא קשור כלום ליעקב.... 
לא    ולא ללבן... רק עם הקב"ה לבד!!!!! ואדם הוא 

יותר מבובה פלסטיק ש ל משחק.... ולכן אפילו  
שהוא    שהוא עבד בשביל רחל זה לא אומר בכלל

 הולך להתחתן איתה, 

 חיים, זה מאוד קל לדבר!!!! 

אבל מציאות זה מציאות.... ממילא לא משנה עד  
קשר  שום  לזה  אין  שחור,  המצב  נראה   כמה 
לתוצאות, כי הקב"ה הוא זה שמנהל הכול ובשבילו זה הכול קל, וזה שמישהו יג  

יגיד לא זה הכול אותו דבר... וממילא על מי שאתה חושב שאם    יד כן או שמישהו
את המשרה.... או את השידוך..... או להגיע לישיבה  ם אז לא תקבל הוא לא יסכי

בכלל לא נכון, כי האיש הזה הוא בכלל לא    הזאת...... או את החברותא.... אז זה
התחתן למעשה קודם עם    בעל הבית על עצמו וכמו שרואים אצל יעקב שהוא 

 לאה.... 

 משה, מאוד יפה אבל למעשה לא מצאת פתרון לבעיה שלי

יש לי סיפורים מהיום איך בחורים התקבלו לישיבה אפילו שההנהלה לא   חיים
רק בגלל שהוא ידע את היסוד..... וגם סיפור מאוד יפה עם הרה"ג   רצו לקבל אותו,

זצ"ל אבל בגלל שאני רוצה לעמוד בזה שאני לא כותב    ר' מיכאל בער וויסמאנדל 
 .הבא בעז"ה יותר משתי צדדקים אז אני ימשיך שבוע

 בקיצור למעשה 

מלאה   מהתפעלות  לצאת  אפשר  מתבוננים  אם 
  שאפילו שהיה נראה שהיא לא הולכת להתחתן 
פי   על  להיות  צריך  היה  וככה  יעקב.....  עם 
אמר  עצמו  שיעקב  מזה  יותר  ועוד  פשטות.... 

ולא עם לאה....    שהוא להתחתן עם רחל  רוצה 
פירט   והוא  זה...  והוא עבד שבע שנים בשביל 

ביתך הקטנה והוא עשה סימנים שלבן לא    ברחל
יוכל לצפצף עליו, אז ללאה היה את כל הצדק  

כל    להגיד  עשתה  וזהו שהיא  יכולה  שהיא  מה 
השאלה   אז  ככה....  עשתה  לא  היא  אבל  זה.... 

היא יכלה להחזיק מעמד כז ה חזק???   היא איך
והתירוץ היא שהיא ידעה שהקב"ה לא עוזר הוא 

 הכול............  עושה


