
 בס"ד

  
  
    

, און מיר עס איז שוין חודש כסלו, און מיר לערנען פרשת ויצא

רנען די ספראווען זיך מיט אונזערע פראבלעמען, און מיר פרובירן צו לע

  .פרשה און פון דארט ארויסנעמען אונזער חיזוק

ר' ויצא שפילט דער אלט באקאנטער 'פעטער א הויפט ראלע אין פ

לבן', א קאמפליצירטער פארשוין וואס מיר האבן שוין באגעגענט אין 

פרשת חיי שרה, היינט וואלט מען אים אנגערופן אלס אזא איינער וואס 

  'די אויגן שטייען אים נישט גראד אין קאפ'.

עזר אויסערליך האט ער געשפילט א ערנסטער שפיל, נאך ווען אלי

עבד אברהם איז געקומען זוכן א כלה פאר יצחק, און ער האט געהערט 

מיט א ברונעם, ם אז יענער האט געלט, איז ער געקומען צו לויפן צו

פרומע צורה און ער האט געשריגן "ואנכי פניתי הבית מעבודה זרה", 

פאר אפאר דאללאר האט ער גערן מסכים געווען צו שיקן זיינע עבודה 

  .דאטשע זרה'לעך אויף

  פאו�...-לב� מיט א סמארט

ווען א וויילע אריינגעפאלן  מחשבה, צי כהיום הזה,  אונזעס איז 

עהאט א סמארטפאון, צי ער וואלט גרייט געווען דאס לבן וואלט ג

אוועק צו ווארפן פאר אביסל 

רונגען. די סברא געלט און צי

  חיצונה זאגט אז ניין. 

מענטשן היינט ווארפן 

ענדערש אוועק געלט, שידוכים, 

און אפילו זייערע געבויטע 

שטובער מיט קינדער, צוליב די 

  עבודה זרה פון 'סמארטפאון'... 

ל ווען מיר זעהט אויס אז 'עבודה זרה' איז נישט דער פאסיגער טיטו

  'סמארטפאון', עס האט אנדערע כללים... ם היינטיגן רעדן פונע

  .ו די סדרהצוריק צ

שפעטער ווען מ'האט געהאנדלט איבערן שידוך האט ער גענומען אן 

אקטיווע ראלע, כאטש וואס די עלטערן זענען דערביי געווען און קיינער 

  האט זיין מיינונג נישט געפרעגט. 

למעשה איז ער געבליבן אויף לדורות דער בעל המימרא פון 'נקרא 

ט ארויס אז 'קידושין מדעתה'. לנערה ונשאלה את פיה' פון וואס מ'לערנ

געבליבן דער בעל המימרא פון די ברכה 'אחותינו את היי אויך ער איז 

  לאלפי רבבה'.

יאר עלטער לפי החשבון,  100די וואך אין די סדרה, ער איז שוין מיט 

גייציגער -ער איז געבליבן דער אלטער ָפאֶּפער, דער אלטער געלט

  .פארשוין

יף אז מען ארבעט נישט אודאס אליין לערנט אונז א מוסר השכל, 

די מידות ווערט מען נישט קיין מענטש, נישט קיין חילוק ווי אלט מ'איז.  

זעהט מען ווידער ווי ער איז געקומען צו לויפן צום ּבֵאר, ער האט דעם 

קרוב זיינעם, יעקב אבינו, ארומגענומען, ער האט אים געקושט, ער האט 

ביי אים אלעס געטון אז ער זאל קענען געוואויר ווערן צי עס איז דא 

  עפעס געלט אויף וואס ער זאל קענען לייגן די האנט.

ווען ער האט געזעהן אז יעקב האט גארנישט ביי זיך האט ער ווידער 

אנגעשטעלט דעם תמימות'דיגן פרצוף "הכי אחי אתה ועבדתני חינם", 

און ער האט אים אנגעטראגן ארבעט אין אויסטויש פאר שידוכים. ווען 

י מיאוס אויסגעפאפט ווען ער האט אויפגעטוישט ער האט יעקב'ן אזו

רחל מיט לאה, האט ער אויך געענטפערט מיט א תמימות "לא יעשה כן 

במקומינו לתת הצעירה לפני הבכירה", ווי כאילו דאס איז געווען ווי א 

פארשטענדליכע זאך מעיקרא, און ער האט נאך געוואלט געבן -זעלבסט

 דעם געפיל פאר יעקב אז ער איז

גאר מאדנע אז ער האט אנדערש 

  געטראכט.

שפעטער, נאכדעם וואס ער 

האט יעקב'ן אזוי מיאוס 

באקריוודעט איז ער ווידער 

געקומען צו גיין מיטן 

פארקנייטשטן געזיכט "נקבה 

שכרך עלי ואתנה, ויברך ה' אותי לרגלך"... ער וויל פשוט באצאלן יעקב 

יך ביי דעם ארימען הסכם פאר זיין געטרייע ארבעט די אלע יארן. או

האט לבן זיך ארויסגעשטעלט מיט זיין מכלומר'שטע תמימות ווען פון 

די צווייטע זייט האט ער זיך אויפגעפירט 'טיפיקל לבן הארמי', ביז יעקב 

אבינו האט אים געשטעלט אין פלאץ, און דאן האט ער געמאכט פליטה 

  מיט די גאנצע משפחה. 

י אזוי זיין מצב וואלט ווען היינט געווען ווען ער זאגט זיי בעפאר וו

"לולי אלקי אבי, אלקי  ווען ער פארלאזט זיך ווען אויף לבנ'ס טובות

אברהם ופחד יצחק" וואלט איך זיך דערזעהן פארלוירן און בא'גזל'ט פון 

  די טראציגקייט פון לבן.

  מאמר השקפה
  ויצאפרשת 

  "ג לפ"קפשנת תש 

עהאט א סמארטפאו�, צי ער וואלט גרייט געווע� דאס ווע� לב� וואלט ג

  רונגע�. אוועק צו ווארפ� פאר אביסל געלט או� צי

מענטש� היינט ווארפ� ענדערש אוועק געלט, שידוכי�, או� אפילו 

זייערע געבויטע שטובער מיט קינדער, צוליב די עבודה זרה פו� 

  'סמארטפאו�'... 

ל ווע� מיר זעהט אויס אז 'עבודה זרה' איז נישט דער פאסיגער טיטו

  'סמארטפאו�', עס האט אנדערע כללי�... � היינטיג� רעד� פונע



אבער דער פארשוין האט זיך נאכנישט בארעכנט, ער האט זיך 

נעמט  -געשעמט פון זיך אליין, ער איז נאכגעלאפן יעקב אבינו נאכנישט 

איבער א זקן וישיש מענטש  ןאין באטראכט אז עס איז די רעדע פון א

און ער האט געמאכט א 'דרך שבעת ימים'  -יאר לפי החשבון  120די 

און דארט האט ער געוויינט מיט קראדאקיל טרערן 'ולא  -ביום אחד 

אט געוויינט ווי דער גוטער זיידע נטשתני לנשק לבני ולבנותי', ער ה

וואס גיט צוקערלעך פאר די וואוילע אייניקלעך, וועמען מ'האט 

בא'עולה'עט מיט דעם וואס מ'האט זיך נישט געהעריג געזעגענט, און 

פארדעם האט ער געמוזט נאכלויפן דעם גאנצן וועג, און דארט על אם 

כם, און מ'האט הדרך האט יעקב אבינו געמאכט מיט אים א שטיקל הס

  זיך דארט פארגליכן.

אחרי ככלות הכל, נאך די גאנצע מעשה, נאך אלע תמימות'דיגע 

פעולות פון דעם רשע, וואס ער האט פרובירט אז ער זאל דאס קענען 

אויספירן, און ער האט נאך יעדע שריט זיינע באשטעטיגט מיט שיינע 

והא ראי' אז רוב פון  און זיי זענען נאך געווען גערעכט, -טענות ומענות 

זאגן  -זיינע ווערטער זענען אפילו אנגענומען געווארן להלכה אין חז"ל 

מיר אבער בליל התקדש החג בשעת די הגדה "ארמי אובד אבי, שפרעה 

לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל", לבן הארמי גייט 

'הרג'עט קיין אריין אין די ארגסטע קאטעגאריע, אמת ער האט נישט גע

מענטשן, ער האט קיינעם נישט דערשטאכן צום טויט, אבער 'ביקש 

לעקור את הכל', ער איז געווען זייער א פינסטערער עלעמענט, ער האט 

בייזוויליגע כוונות, און מיט זיין פאלשן פרצוף האט   געהאט שרעקליכע

, ער נאך געוואלט אלעס אריינלייגן אין נארמאלקייט, מענטשליכקייט

"לא יעשה כן במקומינו", ער האט אלעס געגעבן לעגאליטעט, און דארט 

  האט געשטעקט דער שרעקליכער חורבן מיט לבן הרשע.

אזא לבן הארמי דערמאנט גאר פון די דייטשן ימ"ש, אלע רציחות, 

אלע תועבות, דאס ארגסטע וואס דער מח קען דערהייבן איז געווען ביי 

עפליכקייט, מענטשליכקייט, זיי העכסט נארמאל, אבער 'ה

פונקטליכקייט', דאס איז ביי זיי געווען דאס ערשטע "אה, לא יעשה כן 

  במקומינו', עס איז נישט מענטשליך אזוי...

מיר דארפן אפיר נעמען דעם לבן הארמי כהיום הזה, מיר דארפן 

אלעמאל טאפן דעם דופק ביי יעדער וואס קומט אונז פארשלאגן 

גאלדענע גליקן, יעדער וואס קומט צו אונז מיט א פרישן פרצוף, און ער 

האט פאר אונז גרייט מתנות אויפן גאלדענעם טאץ, צו פארשטיין וואס 

  זענען באמת זיינע מטרות, און וואו ער וויל אונז פירן.

מיט די  יךויסע נסיונות וואס מיר מאטערן ז, מיט די גרם הזהוכהי

כלים טמאים וואס זענען געקומען אונז 'פארלייכטערן', זייער ציהל איז 

ן, אבער עס איז אזוי נאר צו מאכן גרינגער, זיי קומען אונז נאר העלפ

אז זיי זענען דא אונז  שווער און ביטער ווען מיר ווייסן און מיר זעהן 

  אול תחתיות ר"ל.ום שצו ברענגען גלייך צ

  עצת לבן הארמי.

  ' צו עצת לב�...די 'שניות

ער, כאטש עס איז הייקל אין אבער, מ'קען גיין א שטאפל ווייט

  סענסיטיוו.

אין אלע גדרי חז"ל איז דא 'שניות לעריות', איסורי דרבנן, גדרים 

, וואס חכז"ל האבן פארשטאנען אז מ'דארף שטיין ווייט דערפון וסייגים

  .אלס 'לך לך אמרי לנזירא'

בן הארמי', עס איז נישט ר זאגן אין די הגדה 'צא ולמד מה ביקש למי

אזוי פשוט, עס איז א סוגיא וואס מ'דארף לערנען און פארשטיין, און 

עווען גוט באהאלטן, מ'האט דאס געדארפט די כוונות פון לבן זענען ג

  קענען אויסטרעפן.

ן אפילו זאגן אנדערש, אמאל איז דא עמיצער וואס מיינט מיר קענע

, ער מיינט בלויז 'ביזנעס', ער האט א גוטן סטגארנישט קיין שלעכ

געדאנק מיט וואס ער איז אויפגעקומען, און ער ווייסט נישט אז 

יבן פון 'לבן הארמי', וואס איז רט ער געטראונטערן באוואוסטזיין ווע

, און אז מען ווייסט נישט קען מען זייער דא מיט גאר שענדליכע צילן

  .אוס אריינפאלןישטארק און מ

מיר וועלן נעמען א דוגמא, וואס ווארשיינליך וועלן רוב ליינער אונז 

נישט פארשטיין, און מעגליך האבן פאראיבל פארן אפירנעמען אזא 

  יישפיל, אבער... האמת ניתן להאמר.ב

האט ביי א געלעגענהייט  שליט"אמאר אדמו"ר מסאטכ"ק מרן 

מיט יארן צוריק איז מיר אויסגעקומען צו באגעגענען א איד, דערציילט "

האט דערציילט אז ער איז געווען א תלמיד  א וויזניצער חסיד, וועלכער

פונעם פעטער ז"ל אין די ישיבה אין קראלי, וועלכער איז געווען צווישן 

די כותבי החידו"ת און געהאט דעם מליצה'דיגן טיטול 'ספרא דמאר"י 

ט"ב',און ער האט געהאט צו דערציילן פארשידענע שיינע זכרונות וואס 

  ."פהער האט געדענקט פון יענע תקו

מרן רבינו הברך משה ווען איך האב דאס דערציילט פאר'ן טאטן "

ז"ל, האט ער געזאגט אז ער געדענקט גוט דעם תלמיד אין די ישיבה אין 

 געלונגענער בחור, א בעל כשרון.-קראלי און ער איז געווען א שטארק

מיט די צייט איז מיר אויסגעקומען צו רעדן מיט איינעם פון די עלטערע 

אין קראלי, האב איך אים געפרעגט וואס תלמידים פונעם פעטער ז"ל 

עס איז געווען די סיבה פארוואס יענער איד, וועלכער איז געווען צווישן 

די געלונגענע בחורים, איז אוועקגעגאנגען פון קראלי צו א צווייטע 

האט ער מיר דערציילט אז אינדערהיים איז געווען דער סדר , ישיבה?

כסניא ביי די הייזער איבער די אז די בחורים האבן געהאט זייער א

שטאט, און דער פעטער ז"ל האט ממנה געווען גבאים וועלכע פלעגן 

אריבערגיין צווישן די אכסניות און געהאלטן אן עינא פקיחא אויף די 

לב� הארמי גייט אריי� אי� די ארגסטע קאטעגאריע, אמת ער האט נישט 

'הרג'עט קיי� מענטש�, ער האט קיינע� נישט דערשטאכ� צו� טויט, גע

אבער 'ביקש לעקור את הכל', ער איז געווע� זייער א פינסטערער עלעמענט, 

בייזוויליגע כוונות, או� מיט זיי� פאלש� פרצו�   ער האט געהאט שרעקליכע

, האט ער נא� געוואלט אלעס אריינלייג� אי� נארמאלקייט, מענטשליכקייט

"לא יעשה כ� במקומינו", ער האט אלעס געגעב� לעגאליטעט, או� דארט 

  .הארמיהאט געשטעקט דער שרעקליכער חורב� מיט לב� 



איינמאל האט מען געטראפן ביי דעם  בחורים וויאזוי זיי פירן זיך אויף.

כשר'ע ביכלעך ל"ע, -ישטבחור אז ער האט באהאלטן אין זיין צימער נ

וואס דאס איז דעמאלטס געווען דער ארגסטער מיטל פונעם ס"מ 

  ר"ל. ליידער אפצופירן אידישע בחורים פון דרך הישר

דער פעטער ז"ל האט אין דעם געזען א שרעקליכע סכנה און ער "

האט געהאלטן אז א בחור וואס איז אנגעליינט מיט ספרי מינות איז א 

אר אנדערע בחורים, און קען ל"ע אסאך קאליע שרעקליכע סכנה פ

מאכן. האט ער געלאזט רופן יענעם בחור און אים געזאגט בזה הלשון: 

, (די שרייבער פון די ביכלעך)"איך הער אז דו האסט א נייעם רבי'ן"... 

און דער בחור איז באפוילן געווארן תיכף ומיד צו פארלאזן די כותלי 

ט געהאלפן קיין שום תירוצים און בית המדרש און עס האט ניש

ויואל  'ל בסוף ספרו הק"ק ז"ש רביה"ועיין מ עד כאן.פראטעקציעס. 

  בשם דורשי רשומות. 'נ 'סי 'משה מאמר ג

  :דוגמאטיילווייזע לאמיר ציעהן א  לאור די מעשה

מזכי 'צווישן די המוני 'כשר'ע' און מהודר'דיגע טעלעפאן ליניעס 

צו אן  ןוואס שטעללכע אזעוואס זענען דא כהיום הזה, איז דא  'הרבים

ם ביומו . דהיינו, א איד קען זיין מידי יוגאנץ כלל ישראלטיר צו  אפענע

און עפ"י רוב  בעלזער צוגלייך.און קארלינ'ער, א  א סאטמארער חסיד,

  יטוואק.אויך א ל

נהרא ופשטי',  מיר ווייסן אז גבולות חלק להקב"ה בעולמו, נהרא

 - פילו אין עבודת ה' האט יעדער זיין שייכות צו זיין שורש נשמהאון א

וקט אויף אזא סארט דער מנחת אלעזר זלה"ה האט זיך אויסגעדרווי 

"א קעלבל וואס זויגט פון פון איבעראל  שט'וואס האט 'גענאמבקש 

איז אן  ,''טעלעפאן מבקשיםאונזערע  - "עטליכע קועהן ווערט קרעציג

ערב יום הקדוש וועט ער אריינגיין צום יום הדין אפטער מציאות אז 

מיט א שמועס פון א חבד'סקער משפיע, און אויספאסטן וועט ער מיט 

  א ברסלב'ער שמועס.

איז נאך פון די קליינע  'שעניש אין 'עבודת השםידאס צומ

אבער ווען עס קומט צו אמונות ודיעות, עס , פארן כלל פראבלעמען

דשים 'אמונה מיט כפירה ומינות' ווערט געפיטערט אינעם זעלבן נזיד ע

ער ביי פרישטאג הערן ווען עס קומט צו בחירות וועט אין איין טעפל. 

צ העדה החרדית, די דרשה פון איסור הבחירות ביי די עצרת פון ביד"

זאגן אז ווער עס פון א פרישן מאן דהו ער הערן  טעאון ביי מיטאג וו

גייט נישט צו בחירות איז 'פול רשעות ווייניג מצוות', און אזוי ווייטער 

  .הכלו, בבל שבלבל את הכל, מוביל את א ליניע פון תוהו ובוה

וואו יעדער בר  חוץ מזה איז דא א קנעפל פאר אפענע דיסקוסיעס,

כל מה שבלבו  בי' רב דחד יומא האט א אפענע געלעגענהייט צו לופטערן

  וברוחו, פאר אלפי מקשיבים. 

פאר א בעה"ב וואס זוכט מיט וואס קען זיין גאנץ גוט דאס באמת, 

צו שטופן די צייט ביים דרייוון, אדער ביים מיטאג אפרוה, וואס ביי אים 

פון צווייטן  איז דאס א בחינה פון 'אריין אין איין אויער און ארויס

, אבער ווען עס קומט צו אונזערע יונגע בחור'לעך איז דאס באמת 'אויער

ונגע מח'לעך וואס זוכן זיך נאך אויסצובויען און שטעלן סם המות, די י

  אויפן ארט ווערן צומישט און מבולבל אויף א שרעקליכן אופן.

אונדערט מען זיך ווען אזעלכע צומישטע תלמידים שלא נאכדעם וו

, זיי עפענען אייגענע טעלעפאן שמשו כל צרכן ווערן גאר 'משפיעים'

דיעות און לבל'דיגע וט אויס זייערע מבליניעס, און זיי געבן זיך דאר

 ישןמ, און אויף יעדן ענין העומד על הפרק זענען זיי מוסיף צו השקפות

ערפארענע מוחות מיט זייערע אייגענעם און פארדרייען די יונגע אומ

  בלבול.

מיר דארפן זיך אכטונג געבן פון די 'נייע רבי'ס... יא יא, יעדע 

און ליידער,  א רבי, א מורה דרך און א משפיע. איז היינט טעלעפאן ליניע

רובם ככולם, זענען במשרין או בעקיפין א חלק פון עצת לבן הארמי, 

'לבן וואס ער קומט במטמוניות, ער ווייזט ליבשאפט און קירבה, אבער 

  ביקש לעקור את הכל', און מ'דארף פון אים אכטונג געבן.

  קב אבינו מיט זיי� נסיו�יע

  ליגט אבער נאך א טיפערע נקודה. אין די פרשה

יעקב אבינו האט אויפגעשטעלט די י"ב שבטי קה, דוקא אין א 

שווערן ארט, א מקום וואס איז געווען מלא נסיונות, די שטוב פון לבן 

שקר און עבודה זרה, און דארט האט יעקב אבינו הארמי, א מקום פון 

  געדארפט לייגן דעם אבן הפינה פארן עתיד פון כלל ישראל.

מיר לערנען די וואך אין די פרשה ווי אזוי יעקב אבינו האט זיך 

פארמאסטן מיט דעם 'אביר השקרנים' זיין פעטער און שווער לבן 

איז צייט צו הייבן  הארמי, און צום סוף האט ער מחליט געווען אז עס

  פיס און מאכן פליטה. 

פארפאלן, זיינע קינדער דארף ער מגדל זיין 'בארץ מגורי אביו', זיינע 

קינדער דארפן זעהן א זיידן בדמותו פון יצחק אבינו, זיי דארפן זעהן אן 

עבודת ה' פון א זיידן וואס האט אויסגעצויגן זיין האלז אויף די עקידה 

ב ליגט אויף זיי דער פליכט צו זיין די י"ב שבטי פארן אייבערשטן, אוי

קה, אין זיי איז תלוי דער עתיד פון כלל ישראל, דער עם הנבחר, דאס 

פאלק וואס איז אנגעגרייט אויפן 'בהוציאך את העם הזה מממצרים 

תעבדון את האלקים על ההר הזה' דארפן זיי אטעמען די לופט פון די 

  הייליגע שטוב פון יצחק אבינו.

די הייליגע שבטים  קענען נישט ערצויגן ווערן ווען זיי הערן כסדר 

פון זייערע עלטערן 'קוק נישט אויפן זיידן לבן הארמי, לערן זיך נישט 

אפ פונעם זיידן, גיב זיך אכטונג נישט נתפעל ווערן פון זיין השפעה, פון 

אס זענען זיין סביבה, פון זיין שטוב און זיינע קינדער די בני לבן, די וו

 מיר דארפ� זי� אכטונג געב� פו� די 'נייע רבי'ס... יא יא, יעדע טעלעפא� ליניע

או� ליידער, רוב� ככול�, זענע� במשרי�  א רבי, א מורה דר� או� א משפיע. איז היינט

או בעקיפי� א חלק פו� עצת לב� הארמי, וואס ער קומט במטמוניות, ער ווייזט 

'לב� ביקש לעקור את הכל', או� מ'דאר� פו� אי� ליבשאפט או� קירבה, אבער 

  אכטונג געב�.

וואו יעדער בר בי' רב דחד  חו! מזה איז דא א קנעפל פאר אפענע דיסקוסיעס,

כל מה שבלבו וברוחו, פאר אלפי  יומא האט א אפענע געלעגענהייט צו לופטער�

  מקשיבי�.



געקומען מיט די טענה פון 'לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר 

לאבינו עשה את כל הכבוד הזה'. יעקב אבינו האט דאס נישט געזעהן 

פאר קיין תכלית, און ער האט זיך טאקע געזעגענט מבית לבן באישון 

לילה, אן קיין תופים ומחולות, אן קיין ברכת שלום, אן קיין הרגלי 

  , פשוט ווייל ער האט זיך געוואלט ראטעווען דאס לעבן.נימוסין

האט אבער לבן געכאפט וואס דא טוט זיך, און גענוי ווי ער האט 

געקענט לויפן אלס אינגערמאן ווען אליעזר איז געשטאנען ביים באר; 

נאכאמאל כמעט הונדערט יאר שפעטער ווען יעקב איז געשטאנען ביים 

געלאפן קלערנדיג אז מ'קען ווידער מאכן  באר אין חרן איז ער ווידער

יאר שפעטער האט  20אפאר טאלער פון נזמים וטבעות; און יעצט מיט 

מען נאך אויף דעם אלטיטשקן לבן נישט געזעהן קיין סימני זקנה, לפי 

איז ער אין איין טאג געלאפן א מהלך פון זיבן  -זאגט רש"י  -החשבון 

פון יעקב אבינו, און דארט ביים טעג צו כאפן די אנטלאפענע משפחה 

  גלעד האט זיך פארוויקלט זייער פייערדיגער וויכוח. 

  שטא קיי� נעכט�!דער יסוד: ני

  לאמיר דערציילן אן עובדא.

אין די ערשטע יארן נאך די מלחמה, ווען אידן פון עס איז געווען 

אייראפע האבן אנגעהויבן צו קומען אהער קיין אמעריקע, איז דער מצב 

ליידער שוואך, און אסאך אידן האבן אין אידישקייט געווען זייער 

נאכגעלאזט פון זייער אמאליגן 

, ערליכן לעבנס שטייגער

שפירנדיג אז 'אמעריקע איז עפעס 

מרן . ווען דער רבי אנדערש'

זי"ע פלעגט מסאטמאר רביה"ק 

באגעגענען די אידן פלעגט ער זיי 

פארהאלטן און מוסר זאגן אויף 

  זייער אויפפירונג.

האט דער רבי  איינמאל

געטראפן א איד פון א היימישע 

משפחה וועלכער האט זיך געשוירן די בארד און פיאות, האט אים דער 

עהאלטן פארוואס ער פירט זיך נישט אזוי ווי זיינע  רבי שטארק פארג

האט דער איד אנגעהויבן זאגן  .עלטערן און ער גייט אנדערש פון זיי

און אז היינטיגע צייטן קען מען  תירוצים, אז אמעריקע איז אנדערש,

  נישט טוהן וואס אמאל.

האט אים דער רבי גענטפערט "דו זאגטס דעם תירוץ פון לבן 

  הארמי"...

ווען דער איד האט דעם רבי'ן אנגעקוקט מיט וואונדער, נישט 

פארשטייענדיג וואס ער מיינט צו זאגן, האט אים דער רבי ערקלערט 

אז לבן האט זיך באגעגענט מיט יעקב  "אין פרשת ויצא געפונען מיר

נאכדעם וואס ער איז פון אים אנטלאפן, האט ער אים דאן געזאגט 'יש 

לאל ידי לעשות עמכם רע, איך קען מיט אייך טוהן שלעכטס, ואלקי 

, 'אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע

ו רעדן מיט דיר דער אייבערשטער האט מיר נעכטן געווארנט נישט צ

  קיין שלעכט ווארט".

דארף מען דאך פארשטיין, פארוואס האט ער געזאגט פאר יעקב "

איך קען מיט אייך טוהן שלעכטס נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט 

  אים שוין געווארנט אז ער זאל דאס נישט טוהן?"

נאר לבן האט געזאגט 'איך קען מיט אייך טוהן שלעכטס, ווייל אלקי "

ביכם 'אמש' אמר אלי דער אייבערשטער האט מיר נעכטן געזאגט אז א

איך זאל נישט טוהן שלעכטס, אבער היינט איז שוין אנדערע צייטן... 

  " וואס מען האט נעכטן נישט געטארט מעג מען שוין היינט יא...

  מורא'דיג, פייער!

לבן הארמי האט מיט זיך פארגעשטעלט א מהלך אז עס איז דא א 

מיט א נעכטן, עס איז דא א 'אמש', נעכטן איז געווען אזוי, און היינט 

  היינט איז אבער אנדערש.

ביי יעקב אבינו האט דאס אבער נישט עקזיסטירט, דער גאנצער 

איז געווען מופרך מעיקרא, 'וידעת היום והשבות אל לבבך', דערהער 

כטן, ביי אונז נע-היינט איז אזוי ווי נעכטן, און נעכטן איז אזוי ווי אייער

איז דא איין באשעפער, איין תורה, איין מסורה ולא נשתנו העיתים, 

גארנישט טוישט זיך נישט אפילו די נסיבות הזמנים טוישן זיך כסדר, 

  אבער מיר טוישן זיך נישט.

יעקב אבינו דער בחיר 

האבות, יעקב שלימתא, האט 

קלאר געמאכט דעם דיפרענץ מיט 

נישטא  לבן הארמי, ביי מיר איז

קיין שום נייעס, אין מיין חינוך איז 

גארנישט געטוישט געווארן, דער 

באגריף אז עס איז דא אן 'אמש' 

עקזיסטירט נישט אין מיין 

בוך, מיין התנהגות איז -ווערטער

נישט געוואונדן צי איך געפין זיך 

בארץ מגורי אבי בארץ כנען, אדער עם לבן גרתי, ווייל איבעראל איז דא 

עלבער באשעפער ותרי"ג מצוות שמרתי, און איבעראל איז אונז דער ז

די תורה מחייב, מיר זענען מקושר מיט א קשר אמיץ ארויף, ארויף ביזן 

  אברהם אבינו און דאס טוישט זיך נישט קיינמאל.

שוין, די בני לבן האבן אבער געהאט א צווייטע שיטה, און דאס האט 

ער קען דארט ווייטער נישט ממשיך  גורם געווען אז יעקב זאל שפירן אז

  זיין, און ער האט טאקע געמאכט פליטה פון בית לבן הארמי.

ווי שטארק דארפן מיר נעמען דעם יסוד פון יעקב אבינו, עס איז 

היינט און קיין נעכטן, ואל תאמרו נשתנו העתים, מיר האבן  נישטא קיין

אר די זעלבע תורה הק' היינט ווי פאר הונדערט יאר צוריק און ווי פ

ון דעם בכל אופן קיינמאל נישט ריק, און מיר קענען זיך פטויזנט יאר צו

  אוועק רירן.

  מורא'דיג, פייער!

לב� הארמי האט מיט זי� פארגעשטעלט א מהל� אז עס איז דא א היינט 

מיט א נעכט�, עס איז דא א 'אמש', נעכט� איז געווע� אזוי, או� היינט איז 

  אבער אנדערש.

ביי יעקב אבינו האט דאס אבער נישט עקזיסטירט, דער גאנצער 

איז געווע� מופר� מעיקרא, 'וידעת היו� והשבות אל לבב�', היינט דערהער 

כט�, ביי אונז איז דא איי� נע-איז אזוי ווי נעכט�, או� נעכט� איז אזוי ווי אייער

 �באשעפער, איי� תורה, איי� מסורה ולא נשתנו העיתי�, גארנישט טוישט זי

  נישט אפילו די נסיבות הזמני� טויש� זי� כסדר, אבער מיר טויש� זי� נישט.


