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 ??? ווי אזוי קען א מענטש גורם זיין זאל אים געשען א נס «  

ָרֵאל שטייט אין די עס   ש ְ ֵני יִּ ר ֶאל ב ְ ב ֵ ְצַעק ֵאָלי ד ַ ה ַמה ת ִּ ֶ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֹּש  פרשה ַוי 
עו    ס ָ נאר וואס דען, צו וועם זאל מען : "אור החיים הק'פרעגט דער  .  )שמות יד, טו(ְויִּ

און דירעקט אין א צייט ווען א מענטש איז ,  שרייען אויב נישט צום אויבערשטן
י  פסוק זאגט  אין א געפאר, און ווי דער   ָרה לִּ צ ָ י מִּ י )יונה ב, ג(ָקָראתִּ ַצר ָקָראתִּ ֵ ן ַהמ  , מִּ

ה    ". )תהלים קיח, ה(י ָ

כא,    שמו"ר)  מדרש  זאגן אין  ז"לח : " ווי פאלגענטהק'    אור החייםדער  ערקלערט  

אז די מידת הדין איז דעמאלטס געווען אנגעשטרענגט אויף כלל ישראל,  ווייל ,  ז(
, 'מה אלו עובדי עבודה זרה אף אלו עובדי עבודה זרה גע'טענה'עט ' דער ים האט  

און ווי עס איז באקאנט כדי צו פארשטעקערן דעם מידת הרחמים בראכט מען צו 
עולם   דעם  אין  אונטן  דא  טובים  מעשים  פארן   –טון  כח  א  צו  געבט  דאס  וואס 

פארקערט   איז  פארקערט,  חלילה  און  הרחמים,  ד  –מידת  עס  כח פארמינערט  י 
י  פונעם מידת הרחמים, און דאס מיינט דער פסוק   ִּ ש  ת ֶ ְיָלְדָך  ר  עי'  צו  יח;  לב,  )דברים 

 ." ספרי האזינו שי"ט(

 איז   הדין   מידת   די   אז  –  געזען   דאס  האט   אויבערטשער  דער  ווען  און"
 זיי  געוואלט  אויבערשטער   דער   האט   באמת  און   הרחמים,  מידת   פון   שטערקער 

 האט   הדין  מידת   די  וויבאלד   אבער   געפאר,  דעם  אט  ןפו  ארויסנעמען   און   עלפן
 הקב"ה   האט   דערפאר  מעגליך,   אום   געווען   סע   איז   באזיגן   געטון   דעמאלטס

 'עס   זאגט   אויבערשטער  דער  אז   מיינט   דאס   אלי',   תצעק   'מה   משה   צו   געזאגט 
 מידת  דער   דא  איז  נס   דעם  טון   וויל  איך   וואס   טראץ  מיר,  אין   נישט  זיך  ווענדט

 קעגן   זיך   זאל   הרחמים   מידת  די  נישטא   עס  און  טענות  זיינע  טענה'ט   וואס  הדין 
 ." שטעלן' 

כח נאר  " דעם  פארשטערקערן  צו  איז  מצב,  אזא  אין  עצה  איינציגסטע  די 
ָרֵאל פונעם מידת הרחמים, דאס איז פשט   ש ְ ֵני יִּ ר ֶאל ב ְ ב ֵ רעד צו די אידן זיי זאלן   ד ַ

אזוי   ביז  אמונה,  גאנצע  א  מיט  שטארקן  אז זיך  עו    ווייט  ס ָ גרייט ַוי ִּ זיין  זאלן  זיי   ,
אפילו אריינצוגיין אין ים אריין איידער ער וועט זיך שפאלטן, און דורך די מעשה 
וואס זיי וועלן טון וועט זיך דערהייבן די כח פונעם מידת הרחמים און עסו ועט 

ישועה.   די  קומען  נאכדעם  קענען  ָך,  און  ַמט ְ ֶאת  ָהֵרם  ה  אְוַאת ָ אמונה נאך  די  ט 
ים  קענען שפאלטן דעם  וועסטו  אידן ,  ובטחון  די  אז  געווען  אזוי איז טאקע  און 

 עכ"ד הק'.  ."מיט זייער כח האמונה האבן גע'פועל'ט א קריעת ים סוף 

אלעס לערנט אונז אז די נס פון קריעת ים סוף איז געקומען דורכן זכות דאס  
פון גלייבן, ווייל די כח פון אמונה איז אזוי גרויס צו קענען טוישן דעם נאטורליכן 

 סיסטעם. און אלעס ווענדט זיך נאר אין אמונה. 

 ...!! דער באשעפער איז באהאלטן א 'קל מסתתר' «  

ג(זי"ע    תולדות יעקב יוסף  ספה"ק אין   וועגן נקודה  שרייבט ער נאך א    )ויקהל 
 . ' המתקת הדיניםצו '  אז דורך דעם איז מען זוכה אמונה,  

ק   רת היםערקלערט ער דעם פסוק אין שי פריער   יג ֲאַחל ֵ ִּ ֹּף ַאש   ֵיב ֶאְרד  ָאַמר אוֹּ
ָלל   ָ קומט דער פסוק גראד אנפאנג די שירה בעפאר עס איז לכאורה  אז  ,  )שם ט( ש 

 געשפאלטן געווארן דעם ים, וויל דאס איז דאך געווען פריער. 

הייליגן  ברענגט   פון  געהערט  האט  ער  וואס   בעש"ט ער 
" וואס  זי"ע:  צער  יעדע  אין  אין אז  צו  מענטש,  א  באטרעפט 

דער  אז  קאפ  צו  ער  לייגט  אויב  רוחניות,  אין  צו  גשמיות 
נאר עס איז   -אויבערשטער געפינט זיך מיט אים אינעם צער  

צער   פון  לבוש  א  ארפ   –מיט  אויבערשטער  דער  נעמט  לבוש   דאן  עס   דעם  און 
 ווערט בטל די גאנצע צער און אלע שווערע גזרות". עכ"ל. 

אז דאס איז דער טעם פארוואס זי"ע    ם הקדושש ל  בע   ער צו פון   ברענגט נאך  
אמר אויב ארדוף אשיג '   אין פסוק איז געשריבן געווארן פינעף מאל דער אות א' 

צו לערנען אז אלעס קומט פונעם אויבערשטן דער אלופו של עולם, נאר ,  ' אחלק 
 עס איז באהאלטן אין געוויסע לבושים. 

  די   אינמיטן  געשריבן  דאס   האט  פסוק   דער   אז  סבה  די  אויס   ער   פירט  דעם  לויט
  אז   השי"ת,   צו  דאנק  און  לויב   עיקר  דער  איז  דאס   ווייל  אנפאנג,   אין  נישט  און   –  שירה 
  געזאגט   און  געגרויסט   זיך   און   זיינס   ביי  געאלטן   נאך   האט  פיינט   דער  ווען  אפילו
  אז   אוהב'  'אמר  געווען   באמת  איז   עס   אז  געווארן  נתברר  יעצט   איז   וגו'  אויב'  'אמר
 אונז.   מיט  געווען  דעמאלטס   איז  האבער -ליב  אונזער   אובערשטער   דער 

אז   –און דאס איז די פוינט פון די גאולה  " ער פירט אויס מיט דעם לשון:  און  
און עס מאכט זיך ,  דער אויבערשטער איז מיט אונז אויך ווען עס זעט נישט אויס

אז   –גלות מצרים  צייט. דאס איז דער סוד פון    אזוי ביי יעדן מענטש און אין יעדע
ער  ווען  ביז  לבושים  פארשידענע  מיט  זיך  פארשטעלט  אויבערטשער  דער 

זאגט   פסוק  דער  ווי  מער,  דעם  פון  דירעקט  זיך  ה  אנדעקט  י ָ י  ָקָראתִּ ַצר  ֵ ַהמ  ן  מִּ
ה( קיח,  י    )תהלים  ל ִּ ְרַחְבת ָ  הִּ ר  צ ָ ב(ב ַ ד,  ר באוייזט וואס דאס אז דער באשעפע  )תהלים 

 . זיך צו אים אינעם שוועריגקייט, דאס איז די גאולה 

 אין וועלכע מצב קען די טבע נישט געוועלטיגן אויף די אידן?? «  

האט געוויינט און ער האט   זכאי  בן  יוחנן  רבן"  סו:(  כתובות אין  )   זאגטגמרא  די  
 ווען מען טוט דעם רצון פון אויבערשטן קען נישט , וואויל איז צו די אידן ,  געזאגט 

און ווען מען טוט נישט דעם רצון ה', געבט .  קיין שום פאלק געוועלטיגן אויף זיי 
א  נדיריגן  א  צו  נאר  נישט  און  פאלק,  נידריגן  א  פון  הענט  די  אין  איבער  זיי  ער 

 פאלק נאר אין די הענט פון די בהמות פון אט דעם נידריגן פאלק". 

שר און א מזל אין אז יעדע פאלק האט א  ,  איז עס מפרש  מהרש"א דער  און  
פונעם  טייל  א  זענען  זיי  וויבאלד  מזל  קיין  נישט  ישראל האבן  כלל  הימל, אבער 

י ֵחֶלק ד'    ווי עס שטייט   אויבערשטן זעלבסט,  וֹּ כ ִּ , ( ט, לב  דברים )  ַנֲחָלתוֹּ   ֶחֶבל  ַיֲעקֹּב  ַעמ 
 און דערפאר ווען זיי טוען זיין רצון זענען זיי העכער פון אלע פעלקער און זייערע 

אים   זאגט  אויבערשטער  דער  אברהם  ביי  שטייט  עס  ווי  אזוי  ָנא מזלות,  ט  ַהב ֶ
וגו'   ַמְיָמה  ָ ה(ַהש   טו,  ווי    )בראשית  האט חז"ל  און  אויבערשטער  דער  אז  דרש'נען 

ארויסגענומען אברהם העכער פון די וועלט. אבער ווען מען טוט נישט דעם רצון 
שכינה   זיין  אוועק  באשעפער  דער  נעמט  זיי ה'  ווערן  דאן  און  אידן,  די  פון 

 די אלע פעלקער.  נטערואנידריגער און אונטערגעטעניגט 

אז ווען אידן טוען דעם רצון ה' זענען זיי אזוי ווי   ,למעשה דא ערקלערט איז  
 העכערן טבע, און דאן קען נישט קיין שום פאלק הערשן אויף זיי. 

אס איז די ריכטיגע וועג אז ד  רמב"ןשרייבט שוין אזוי קלאר דער  באמת  און  
בחקותי  פרשת  אין  שרייבט  ער  ווי  פירן,  זיך  דארף  מען  יא(  ווי  ")כו,  ווען :  בשעת 

אידן זענען אלגעמיין דאס מיינט אז זיי אלטן זיך צוזאמען ווערן זיי נישט געפירט 
זייער לאנד,  דורכן טבע  און דאס ,  נישט אינעם קערפעליכן געביט און נישט אין 

ווייל דער ,  עווארן אויך אויף יעדן יחיד באזונדעראיז געזאגט ג
און  ברויט  זייער  אין  ברכה  די  אריין  געבט  אויבערטשער 
זייד  ווען  ביז  יעדע קרענק  זיי  פון  וואסער און ער אלט צוריק 
ארפן שוין מער נישט צוקומען צו דוקטורים אדער זיך אכטונג 

זאגט   פסוק  דער  ווי  הרפואה,  דרכי  די  לויט  ה' כ ִּ געבן  י  ֲאנִּ י 
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כו(רְֹּפֶאָך   טו,  האט .  )שמות  עס  ווען  צייטן  די  אין  טון  צדיקים  די  פלעגן  אזוי  און 
אנשטאט זיך צו ווענדן צו דוקטורים   נדער,יאידישע ק  ביידי נבואה    עקזעסטירט

דעם  אים  אינטערסירט  עס  וואס  איינער  ווייל  נביא,  צום  געגאנגען  מען  איז 
נישט   גייט  דער אויבערשטן  נאר  וויבאלד  דוקטורים,  קיין  ביי  פארשן 

אז   צוגעזאגט  האט  וואס  דער  איז  ֵמיֶמיָך אויבערשטער  ְוֶאת  ַלְחְמָך  ֶאת  ֵבַרְך  ו 
ָך   ְרב ֶ ִּ ק  מִּ ַמֲחָלה  י  רֹּתִּ כה( ַוֲהסִּ כג,  א ,  )שם  אפזאגן  נאר  קען  דאקטער  דער  אבער 

געטראנקען אדער  עסנווארג  פארשידענע  פון  זאגן  ,  מענטש  אזוי  אין  )   חז"לאון 

געקעניגט    סד(  ברכות רבה האט  וואס  יאר  צוואנציג  און  צוויי  די  אין  איז   –אז  ער 
האט רב יוסף קיינמאל נישט גערופן קיין דאקטער צו זיך ,  געווען דער גדול הדור 

 וכו'."   אין דער היים

ֹּא   דאס איז אויך די כוונה וואס חז"ל האבן גע'דרש'נט אויפן פסוק און  "]  ְוַרפ 
א   ֵ יט( ְיַרפ  ' אז א דאקטער האט רשות מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות'   )שם כא, 

זיי האבן נישט געזאגט אז דער קראנקער האט רשות נאר אז דער ,  צו אויסהיילן
דאקטער האט רשות, דאס צייגט אז מיט דעם וואס דער קראנקער איז געקומען 

ניש  איז  ער  אז  ארויס  ער  ווייזט  אים  וואס צו  די  פון  ט 
און ער פארלאזט זיך נישט אויף   –באלאנגען צום אויבערשטן  

אינגאנצן   אז   –אים  רשות  געגעבן  תורה  די  האט  דעמאלטס 
דער דאקטער האט נישט קיין איסור אים צו אויסהיילן, נישט 

זיין האנט   אונטער  ער שטארבן  וועט  אז אפשר  איסור   –קיין 
דארף ער   , און ווי אויךארבעט וויבאלד ער איז קענטיג אין זיין  

רופא  איז דער  אז דער באשעפפער  חולה  ניטש לערנען דעם 
 רמב"ן. פון לשון  ביז אהער איז דער [". כל בשר

ווען א מענטש לעבט אזוי  באמת ן  ו א  אז אלעס איז ביי -, 
נישט פארהאן  און עס  ענינים,  די טבע'דיגע  נס אפילו  א  אים 

טבע און נישט טבע, ממילא פירט זיך   ביי אים א חילוק צווישן 
ווייל  טבע,  פון  העכער  אויך  אים  מיט  אויבערשטער  דער 

 'במידה שאדם מודד בה מודדין לו'. 

ספה"ק  אזוי   אין  שטייט  עס  לוי ווי  וואס   קדושת 
די  אט  אויסצוקוקן  דארף  אזוי  ווי  ענין  דאס  פארברייטערט 

ָרא ְת אמונה. ער טייטשט דעם פסוק ביי די שירה   ה נוֹּ ֹּת עֹּש ֵ ל  הִּ
די וואונדער איז נאר אין די אויגן   –אז די פלא  ,  )שם טו, יא( ֶפֶלא  

פשוט'ע  א  עס  איז  אויבערשטן  פארן  אבער  מענטש,  פונעם 
זוכה  גלייבט דערהין איז א מענטש טאקע  ווען מען  זאך, און 

 דער אויבערטשער זאל זיך אזוי באגיין מיט אים. 

ווי  די   איז  לוי  קדושת  אין  "...פאלגענטלשון  מענטש :  א 
פאדערט זיך ,  וואס דארף צוקומען צו א נס פונעם אויבערשטן 

ער זאל קלאר שטעלן ביי זיך אז עס האט נישט צו טון צו קיין 
נס גארנישט, עס האט נאר צו טון מיטן רצון הבורא, ווייל ביי 
ער  אלט  אויב  און  זעלבע,  די  אלס  קליין  און  גרויס  איז  אים 

ווען ער דארף   –ובטחון אינעם אויבערשטן    טאקע אזא אמונה 
)זע דארט ווייטער    ." דאן עלפט אים דער אויבערשטער  –א ישועה 

 . די לענגערע ווערטער( 

צו דען מעג זיך א מענטש פארלאזן אז עס וועט אים  «  

 ?! געשען א נס 

פאלגענדע די    )כד.(  תענית   אמסכת  איןאונז דערציילן    חז"ל
צו ארבעטער'ס  אפגעדונגען  טאג  איין  האט  יוסי  רבי  ":  מעשה

רבי און  אוטערגעגאנגען  איז  טאג  די  ,  פעלדזיין  ביי  ארבעטן  
צו געזאגט  ארבעטער'ס  די  האבן  עסן,  צו  ברויט  געברענגט  נאכנישט  זיי  האט  יוסי  
הונגעריג. זענען  מיר  פעלד:  אין  זיי  מיט  דארט  געווען  איז  וועלכער    –זוהן  זיין  

נאכנישט האט  וועלכע  בוים  פייגן  א  אונטער  געזעצן  זיי  זענען    מעשהבשעת  
געב פייג!  פייג  יוס:  רבי  פון  זוהן  דער  אנגערופן  זיך  האט  פירות,  ארויסגעגעבן  

האט טאטן.  מיין  פון  ארבעטער'ס  די  עסן  קענען  זאלן  עס  כדי  פירות  דיינע  ארויס  
 ".  דערפוןעגעסן ג האבן ארבעטער'ס די  און פירות ארויסגעגעבן  פייגנבוים  די 

זיין טאטע  דערווייל  " יוסי    –איז  וכו'.  –רבי  האט ער געפרעגט:   אנגעקומען 
עסן? עטס  האט  וואו  און   פון  אזוי  געווען  איז  מעשה  די  געענטפערט:  זיי  האבן 

האט  יוסי    אזוי.  זוהןרבי  זיין  צו  אויסגעמוטשעט :  געזאגט  האסט  דו  קינד,  מיין 
באווא  זאל  ער  אויבערשטן  דיין שטראף דעם  צייט,  די  פאר  פייגנבוים  דעם  קסם 

   וועט זיין אז דו וועסט נפשטר ווערן פאר די צייט.

די גמרא אביסל ,  )ר"י סלבודקה(  הירש שליט"א  רבי משה הלל  דער גאון פרעגט  
ברענגט דאך עטליכע עובדות וועגן רבי חנינא בן דוסא וואס האט   )כה.(   שפעטער

למשל די מעשה מיט די עסיג וועלכע עס האט געברענט אנשטאט די  )ווי  באוויזן גרויסע נסים,  

און ביי קיינע פון די אלע נסים דערמאנט נישט די גמרא אז עס איז פארהאן   אויל(
 ער האט מטריח געווען דעם בורא. עפעס א טענה אויף אים אז  

דער  ער   אונז  לערנט  וואס  יסוד  די  מיט  דאס  סוף  אין  )   רמב"ן פארענטפערט 

, און ביים אויבערשטן איז 'נס' און ' טבע'   א מושג פון   כללאז עס נישטא ב   פרשת בא(
שמועסט אויס זיין   איגרות ח"א לה( )   ז"ל  חזון איש 'טבע' ביידע די זעלבע, און ווי דער  

ר רופן 'טבע' איז די סארט הנהגה וואס מיט דעם פירט די זיס לשון "אז וואס מי 
ן רוב צייטן, און דאס וואס מיר רופן 'נס' איז דאס וואס אויבערשטער די וועלט אי

וויניגער צייטן" דאס מיינט אז  וועלט אין  די  דער אויבערטשער פירט מיט דעם 
 ביים אויבערשטן איז עס למעשה נישט קיין חילוק די 'נס' מיטן 'טבע'. 

זייער גוט די גמרא, א מענטש וועלכע לעבט באמת מיט און   לויט דעם איז 
איז דעם   טבע,  מיט  נס  פון  חילוק  קיין  נישטא  עס  אז  בחינה 

מיט  זיך  ער  באנוצט  טאמער  טענה  קיים  אים  אויף  נישטא 
נישט  ווערט  ער  און  נס  א  אויף  פארלאזן  זיך  מעג  ער  נסים, 
דאס  און  קונו'  את  'מטריח  איז  וואס  איינער  פאר  פאררעכנט 

יוסי   איז געווען די מדריגה פןו רבי חנינא בן דוסא. אבער רבי 
 האט געאלטן אז זיין זון טאר נישט מטריח זיין דעם בורא. 

אין    עניןדאס  און   אהרןספר  ווערט  רבי  " משנת  מיר : 
עולם  גדולי  ביי  טבע  העכערן  נסים  פארשידענע  ווי   ,טרעפן 

למשל ביי רבי חנינא בן דוסא און רבי פנחס בן יאיר, וואס פון 
הגה פון נסים און הימל האט מען זיך געפירט מיט זיי מיט א הנ

איז געטון געווארן זיי האבן אויך געפראוועט נסים, אזוי אויך  
פארן   מופתים  גאון ואסאך  טראכטן   זצ"ל   ילנא'ער  זאל  ער  אן 

פון דעם, און דאס איז טאקע געווען דערפאר ווייל פאר זייער 
מיט   גרויס קדושה האט זיך דער אויבערטשער באצויגן צו זיי 

 א הנהגה העכערן טבע, און ביי זיי איז דעס געווען די טבע." 

רבי פינחס בן יאיר אויף    )ז:(  חולין  אזוי זאגן חז"ל איןאון  "
די  מיט  אינאיינעם  משה  פון  מענטש  דער  איז  גרעסער  'ווי 

זענען ארויס פון מצרים' וועלכע  און   . זעקס הונדערט טויזנט 
יי אז נס מיט טבע איז איינס אזוי פשוט איז טאקע געווען ביי ז 

שאמר לשמן וידליק הוא יאמר   ווי רבי חנינא האט געזאגט 'מי 
וידליק  מאכן לחומץ  געמעגט  אויך  זיי  האבן  דערפאר  און   .'

ווערט  מדריגה  די  אין  נישט  איז  וועלכע  איינער  אבער  נסים. 
ווערט  מען  און  קונו  את  מטריח  ער  ווי  פאררעכנט  ער 

 . געשטראפט פאר דעם. ע"כ 

מדריגה מיר   די  אין  זיך  ווענדט  אלס  אז  דעם,  פון  זעען 
א  אויף  איז  מענטש  דער  וויפיל  האט,  מען  בטחון  וויפיל 
זאך  א  אויף  פארלאזן  זיך  ער  מעג  אזוי  מדריגה  העכערע 
וועלכע ביי אנדערע קוקט עס אויס ווי א נס. און נאכמער ביי 
טוט  ער  טאמער  חסרון  א  זיין  נאך  וועט  מענטש  אזא 

צו השתד אקטיוויטעטן  פארשידענע  אנדערע  אדער  לות 
ווי  עפעס,  דער   באלד דערגרייכן  אז  משיג  דאך  איז  ער 

 באשעפער פירט אלעס. 

געזאגטאון   האט  זונדל    אזוי  אונז זצ"ל:    סאלאנטפון  רבי 
דארפן מיר טון השתדלות נאר ווייל אונז זענען מיר נישט ראוי 

אונז מיט  טון  זאל  אויבערשטער  דערפאר ,  נסים   דער  און 
דארפן אונז טון די זאכן וועלכע קוקט אויס א סבה פאר די זאך וואס קומט ארויס 

און דערפאר איז גענוג אמאל מיט א קליין השתדלות צו יוצא זיין די   , דורך דעם 
חוב וואס ליגט אויף אונז, און ער האט געזאגט אז ער אליינ'ס קויפט פון מאל צו 

ו  קארטל  הגרלה  א  חובת ההשתדלות, מאל  די  יוצא  שוין  איז ער  דורך דעם  ואס 
 ווייל אויב ער וועט פארדינען די געלט איז שוין דא א סבה אין וואס צו אנענגען. 

מען   אז,  באמת'שמו"ע 'לכל הבוטחים בשמך    קען אויך זיין די פשט אין דאס  
זאל זוכה זיין זיך צו דערהייבן צו הויכע שטאפלען אין דביקות צום בעט אז מען  
ם ול 'לע  אוןאז אפילו א קליין השתדלות איז שוין א חסרון ביי אים.  אויבערשטן,  

לא נבוש' מיר זאלן זיך שוין מער נישט דארפן שעמען מיט די נדיריגע מדריגה פון 
אויף די העכסטע מדריגה פון   –בטחון נאר 'כי בך בטחנו' מיר זאל אמת'דיג גלייבן  

 די וואס זיי זענען 'בוטחים בשמך באמת'. 
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