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האט
יאר ,ווען ער ָ
נאך זיין חתונה אין עלטער פון ָ 14
האט דערציילטַ ,אז ָ
א .הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע ָ
שטאט זוועהיל ,פלעגט זיין טאטע
טאטן ,הרה"ק רבי מרדכי'לע זוועהילער זי"ע ,אין דער
ָ
געוואוינט נעבן זיין ַ
וואס צו
האבן פון ָ
זאלן ָ
באשטימטע סומע ,כדי זיי ָ
פאר זיין שנור ,רבי שלמה'קע'ס רעביציןַ ,א ַ
טאג געבן ַ
יעדן ָ
לעבן.
האבן אמונה און בטחוןַ ,אז דער רבונו של עולם פירט
'דארף ָ
באשלאסן ,מ ַ
ָ
האט הרה"ק רבי שלמה'קע ַ
איינמאל ָ
ָ
זונטאג,
אדורכגעגאנגען עטליכע טעג,
טאטן די
די וועלט ,און
ָ
ַ
זלאטעַ .אזוי זענען ַ
ָ
מ'דארף נישט גיין בעטן פון ַ
ַ
וואס צו
וואס צו עסן .זעהענדיג ַאז ס'איז
דינסטאג,
מאנטאג,
נישטא ָ
ָ
מיטוואך ,און ס'איז נישט געווען אין שטוב ָ
ָ
ָ
ָ ָ
זאגן דעם אויבערשטען ווי ַאזוי צו געבן מיר ïרנסה? ַאז דער
באשלאסן" ,איך וועל ָ
ָ
האט רבי שלמה'קע ַ
עסןָ ,
געגאנגען צו רבי
טאטן" .איז די רעביצין
ַ
טאטן ,וועט מען בעטן פון ַ
זאל קומען דורך מיין ַ
אויבערשטער וויל עס ָ
דאס געלט.
מרדכי'לען נעמען ָ
געזאגט:
האט דער שווער ,הרה"ק רבי מרדכי'לע ,איר
ָ
ווען זי איז ַאריינגעקומעןָ ,
סאך געלט(.
)א רובל איז געווען ַא ַ
א רובל! ַ
דא ַ
האסטו ָ
וואך! נוָ ,
גאנצע ָ
דא ַא ַ
דאך נישט געקומען ָ
 ָאה ,דו ביזט ָפאטער ,און זיי
טאג זענען געקומען צוויי אידן
ïראווען זיך ביי זיין ָ
ַ
האט רבי שלמה'קע דערציילטַ ,אז יענעם ָ
ָ
געהאט
האבן מסתמא אויך
געזאגטַ ,אז ס'איז כדאי ַאריינצוגיין צו רבי שלמה'קעןַ ,א
האבן
ַ
נאך די חתונה )זיי ָ
יונגערמאן ָ
ַ
ָ
ָ
האט איינער
בדעה איהם צו געבן "דרשה
האבן געשמועסט מיט איהם ,און אינצווישן ָ
אלזא ,די צוויי אידן ָ
געשאנק"(ָ ַ .
ַ
פארגעסן און
פאר רבי שלמה'קען "דרשה
האט ער ַ
נאר רעדענדיג ַאזויָ ,
געשאנק"ָ ,
ַ
ַארויסגענומען ַא רובל צו געבן ַ
האט
וואס זי ָ
טאש ...בתוך הדברים ,איז די רעביצין ַאריינגעקומען מיט'ן רובל ָ
צוריק ַאריינגעלייגט דעם רובל אין ַ
באקומען פון הרה"ק רבי מרדכי'לען.
ַ
האט מען איהם אויסגעלערנט פון הימלַ ,אז דער רובל איז געווען
געזאגטַ ,אז
האט רבי שלמה'קע
דעמאלס ָ
ָ
ָ
ָ
דערפאר.
האבן ,מוז ער ַאליין ַארבעטן דערויף .ער מוז טוהן ַא ïעולה
ַ
נאר אויב ער וויל עס ָ
פאר איהםָ ,
גרייט ַ
ַאוודאי זענען מיר נישט אין די מדרגה פון רבי שלמה'קע זוועהילער )נישט צו נעמען געלט וואס מ'גיט עס אונז(ָ ,אבער
באקומען פון ַא צווייטן,
כאטש
וואס מיר ַ
הארץ די אמונהַ ,אז ַאלעס ָ
איינווארצלען אין מוח און אין ַ
ָ
דארפן ָ
מיר ַ
באשעפער,
נאר פון דעם אויבערשטען ,און יענער "נותן" איז נישט מער ווי ַא שליח פונעם ַ
איז נישט פון יענעםָ ,
דארף
נאר צו בעטן ביי דעם אויבערשטען ,און דער עיקר ַ
און ממילא פעלט נישט אויס זיך צו "חנפ'ענען" צו זייָ ...

á
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זאל מען נישט וויינען
דאלאר ָאדער דעם "רובל"ָ ,
האט "אויפגעהערט" אונז צו געבן דעם ָ ַ
מען וויסןַ ,אז ווען יענער ָ
האט געגעבן
נאר דער אויבערשטער ַאליין ָ
באקלאגן דערויף ,ווייל נישט יענער גיט ,און נישט יענער נעמטָ ,
און זיך ַ ָ
פארטרויערט מיט ַא דאגה
האסטו זיך ָאïצורעדן אויף דיין חבר ,און ווער נישט ַ
וואס ָ
און גענומען ,און ממילאָ ,
פאר ïרנסה...
ַ
האט געעפענט ַאן ענליך געשעפט ַאנטקעגן
פאר הרה"ק רבי שלמה'קעַ ,א איד ָ
אמאל ָאפגערעדט ַ
האט זיך ַ ָ
ַא איד ָ
יונגערמאן איהם
האט דער
ַ
איבער זיין געשעפט ,און ער נעמט איהם צו די פרנסה .שמועסנדיג מיט רבי שלמה'קעָ ,
האלץ
אראפגענומען ַא שטיקל ָ
האט ַ ָ
פארגעקומען ביי איינע פון די צדיקיםַ ,אז ער ָ
וואס איז ָ
דערציילט ַא מעשה ָ
געוואקסן תבואה...
וואסער ,און עס איז
ַ
פונעם טיש און עס איינגעטונקען אין ַ
געזאגט:
האט רבי שלמה'קע
וואס דער
ָ
האט דערציילטָ ,
יונגערמאן ָ
ַ
הערנדיג די מעשה ָ
וואס
זאכן ָ
דא ַ
זאגןַ :א איד איז מצווה צו גלייבן אין דעם אויבערשטען .עס זענען ָ
וואס איך וועל דיר ָ
 הער ָוואס
זאכן ָ
דא ַ
וואס אויב ער גלייבט נישט דערין איז ער ַאן ַאפיקורס ,און עס זענען ָ
ַא איד איז מחויב צו גלייבןָ ,
ער מוז נישט גלייבן .אויב ער גלייבט נישט דערין ,איז ער נישט ַאן ַאפיקורס.
קאליע דיין פרנסה .אויף דעם ביזטו
מאכט ַ
דא פריער זיך ָאפגערעדט אויף יענעם ַאז ער ַ
האסט ָ
אלזא ,דו ָ
 ַ ָבאשטימט דיין פרנסה
האט ַ
נאר פון דעם אויבערשטען ,וועלכער ָ
דאס איז נישט פון יענעםָ ,
מחויב צו גלייבןַ ,אז ָ
פאר
וואס ס'איז ַ
האר פון דעם ָ
שוין פון ראש השנה ,און קיינער וועט ביי דיר נישט קענען ַאוועקנעמען ַאפילו ַא ָ
האבן ,און אויב דו גלייבסט נישט אין דעם ,ביזטו ַאן ַאפיקורס.
באשערט פון הימל צו ָ
דיר ַ
האלץ
האט גענומען ַא שטיקל ָ
וואס ָ
דא דערציילט ,וועגן דעם צדיק ָ
האסט ָ
וואס דו ָ
 ווידער ,די צווייטע מעשה ָגעוואקסן תבואה ...איך גיי נישט ַאריין אין דעם צו עס איז
וואסער ,און עס איז
ַ
פון טיש און ַאריינגעלייגט אין ַ
וואס
אמת ָאדער נישטָ ,אבער ס'איז
נאר ָ
קלארַ ,אז אויב מ'גלייבט נישט אין דעם ,איז מען נישט ַאן אפיקורסָ ...
ָ
האט
דאך ַא "חסיד'ישער
יונגערמאן" ,דערציילסטו די צווייטע מעשה "בדחילו ורחימו"ַ ,אז דער צדיק ָ
ַ
דען ,דו ביזט ָ
וואסערָ ,אבער די ערשטע מעשה,
געפראוועט ַא "מופת" ,און עס איז
האלץ אין ַ
געוואקסן תבואה פון ַא שטיקל ָ
ַ
ַ
פאר מיר ַאז יענער
ַאז דער אויבערשטער גיט דיר דיין פרנסה ,אין דעם גלייבסטו נישט ,און דו קומסט וויינען ַ
נעמט ַאוועק דיין פרנסה!...
האט אמונהָ ,אבער דער אמת'ער 'טעסט' אויב
זאגט ַאז ער ָ
זאגן ,יעדער איינער ָ
הרה"ק רבי שלמה'קע פלעגט ָ
האט אמונה ,ווייסט ַאז "זה
וואס ָ
האט אמונה ,איז ווען ער געפינט זיך אין ַא שווערן מצב ח"וַ .א איד ָ
ַא מענטש ָ
האבן .און אויב מ'ווייסט
זאל איך ָ
באפוילןַ ,אז כך וכך ïרנסה ָ
האט דער אויבערשטער ַ
הדבר אשר צוה ה'" ַ -אזוי ָ
קיינמאל נישט ָא ïאויף קיין שום מצב.
ַאז ַאלעס קומט פון דעם אויבערשטען ,רעדט מען זיך
ָ
האט ַא געשעפט ,און ער עפענט אין דער
האט
הרה"ק רבי מרדכי'לע
וואס ָ
געזאגטַ ,א איד ָ
ָ
טשערנאבילער זי"ע ָ
ָ
דאס געשעפט
זאלן זעהן ָ
גאס ,כדי דורכגייער ָ
נאך ַא טיר צום געשעפט ,ביי דער זייט פון דער גרויסער ַ
זייט ַא ָ
נאר
האט ַא ïגם אין אמונה ח"ו ,ווייל וועלכער ַ
סאך קונים ,איז עס ַא סימן ַאז ער ָ
זאלן ַאריינקומען ַא ַ
און עס ָ
נאר פון
פארשטייט נישט ַאז זיין ïרנסה קומט ָ
דאס געלט ,און ער ַ
גלייבט דען ַאז זיינע ïעולות ברענגען איהם ָ
דעם אויבערשטען.
אראïגעברענגט פון קלויזענבורגער רב זי"ע )שיעור חורש"י ,ראה תשמ"ב( און ער צייכנט
דאזיגן סיïור ווערט ַ ָ
דעם ָ
דארט ָאן אויף די ווערטער פון "ספר חסידים" )סי' שט( אויף די ווערטער פון ïסוק )משלי לא ,יד( "היתה כאניות סוחר,
ָ
נאכט ַאלע זיינע
טאג און ַ
וואס לערנט ָ
פאר'ן מענטש ָ
ממרחק תביא לחמה" .דער אויבערשטער שטעלט-צו ַ
וואס זענען
פאר איהם מלאכים ָ
וואס איז מצליח ,גרייט-צו דער אויבערשטער ַ
באדערפענישןï ,ונקט ווי ַא סוחר ָ
ַ
ממונה אויף איהם ,און זיי גייען ַאריין אין די הערצער פון די סוחרים צו ברענגען סחורה צו יענעם ָארט וואו דער
דערנאך גרייט ער צו די הערצער
הארץ פון סוחר צו קויפן ,און
ָ
סוחר געפינט זיך ,און ער גיט ַאריין ַא רצון אין ַ
וואס לערנט אייביג תורה ,שיקט איהם דער
פון ַאנדערע מענטשן צו קומען קויפן ביים סוחר ,און דער מענטש ָ
דערפאר ווערט די תורה
באדערפענישן ,און
ַ
אויבערשטער מלאכים פונדערווייטנס צו ברענגען איהם ַאלע זיינע ַ
ָאנגערופן "לחם"  -ברויט.
האט
אמאל
פאר איהם ַאז ַא צווייטער ָ
האט זיך ָאïגערעדט ַ
וואס ָ
געזאגט צו ַא איד ָ
ָ
האט ַ ָ
איינע פון די צדיקים ָ
גאס" ,אויב דו וועסט שווייגן ,וועט ַאלעס ַאריבערגיין
געעפענט ַאן ענליך געשעפט צו זיינעם אויף דער זעלבער ַ
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¨
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ï'øàô
©
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לאנג ווי דו שווייגסט ,וועט זיין שלום צווישן אייך.
זאגט )תהלים קכ ,ז( "אני שלום" ַ -אזוי ַ
כשורה ...ווי דער ïסוק ָ
דאך ווערן ַא מלחמה צווישן אייך...
"וכי אדבר"  -אויב דו וועסט ָאנהייבן רעדן קעגן אים" ,המה למלחמה" ,וועט ָ
געזאגט:
האט דער איד
ָ
ָ
שאדן ווען ער נעמט ַאוועק ביי מיר די קונים?...
דאך מיר ָאבער ַא ָ
מאכט ָ
 רבי ,ער ַהאט דער רבי געענטפערט:
ָ
טאקע' ,קונים' נעמט ער ַאוועק ביי דירָ ,אבער דיין ïרנסה נעמט ער נישט ַאוועק ַאפילו אויף ַא
יא ,ריכטיג ַ
 ָהאר!...
ָ
באשעפער ,איז
זאגן ,דער וועג צו זעהן אויב דער מענטש גלייבט באמת אין ַ
הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע פלעגט ָ
ווען ער גייט דורך פארשידענע שוועריגקייטן ,דאן קען מען דערקענען זיין אמונה .אויב ער גלייבט נישט באמת,
הארצן
וואס גלייבט ,שרייט אויס פון טיפן ַ
נאכט ָאïרעדן אויף זיין מצבָ ,אבער דער מענטש ָ
טאג און ַ
וועט ער זיך ָ
ïאסירט
וואס ַ
זאל זיין ,און איך גלייב ַאז ַאלעס ָ
באפוילן עס ָ
האט דער אויבערשטער ַ
"זה הדבר אשר צוה ה'" ַ -אזוי ָ
באשעפער ,לטובה ולברכה ,לישועה ולנחמה!
מיט מיר קומט פון ַ
וואס איז ַא
באשעפער ,ווערט ער אויך ניצול פון דער שלעכטער מדה פון כעס ָ
ווען דער מענטש גלייבט אין ַ
געזאגט אויף די ווערטער פון די חז"ל )שבת קה :רמב"ם
האט
ָ
שלעכטע מדה ,ווי הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע ָ
וואלט חלילה געדינט עבודה
וואס בייזערט זיך ווערט איהם גערעכנט ַאזוי ווי ער ָ
ה' דעות פ"ב ,ה"ג( ַאז דער מענטש ָ
וואלט ער
ïאסירט מיט איהם איז פון הימלָ ,
וואס ַ
וואלט געגלייבט ַאז ַאלעס ָ
זאגט רבי שלמה'קע ,אויב ער ָ
זרהָ .
נאר דער
דאך נישט
גארנישט געטוהןָ ,
האט איהם ָ
וואס און אויף וועמען זיך צו בייזערן ,ווייל "יענער" ָ
געהאט אויף ָ
ַ
ָ
וואס שרייט אויס
האט עס איהם געטוהן ,און מיט זיין עצם כעס איז ער ווי איינער ָ
אויבערשטער בכבודו ובעצמו ָ
נאך ַא כח אויף דער וועלט אויסער דעם אויבערשטען.
דא חלילה ָ
ַאז עס איז ָ
פאר איהם
זאל אויס'ïועל'ן ַ
אמאל געבעטן הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע ,ער ָ
האט ַ ָ
בַ .א איד אין ירושלים ָ
געזאגט:
האט רבי שלמה'קע איהם
ַא ישועה
ָ
געהאלפן צו ווערן מיט קינדערָ .
ָ
גאנצער וועלט.
דארט 'אסיפות' ,איבערגעבנדיג 'נייעס' פון דער ַ
טאג אין מקוה ,און דו פירסט ָ
 דו שטייסט יעדן ָפאר דיר פון
באשטימט ַ
וואס זענען ַ
פארגעניגןַ ,אז דערמיט עסטו אויף ַאלע הנאות ָ
אזא גרויסן ַ
האסטו ַ ַ
פון דעם ָ
דאזיגן מנהג,
הימל ,אין דעם כלל איז אויך ַאריינגערעכנט די הנאה פון קינדער .אויב דו וועסט אויפהערן דעם ָ
געהאלפן ווערן.
וועסטו
ָ
געווארן מיט ַא קינד.
געהאלפן
וכן הוה ,ביז ַא קורצע צייט איז דער איד
ָ
ָ
ïאסירטַ ,אז ַא רייכער
אמאל יום כיïור ַ
האט ַ ָ
צאנזער רב ,בעל "דברי חיים" זי"עָ ,
אין בית המדרש פון הייליגן ַ
'זאל איהם געבן "שיעורים" )טראפנס וואסער(.
באפוילן מ ָ
האט ַ
דאקטאר ָ
ָ
דאווענען ,און דער ָ
חסיד ה ָאט גע'חלש'ט ביים ַ
גלאז צו טרינקען
דאקטאר
עס איז איהם ָאבער נישט בעסער
גאנצן ָ
'זאל איהם געבן ַא ַ
געזאגט מ ָ
ָ
ָ
האט דער ָ
געווארןָ .
ָ
קארג( ַאז ער
אוףי
פאר דעם עושר )וועלכער איז געווען ַ
צאנזער רב געהייסן ַאריינרוימען אין אויער ַ
האט דער ַ
איינמאלָ .
ָ

ã
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צאלן מוצאי יום כיïור הונדערט
פאר יעדן
דארפן ָ
גלאז וועט ער ַ
ָ
מעג טרינקען וויפיל עס גליסט איהםָ ,אבער ַ
קארגן גביר ,איז איהם
פארן ַ
'האט עס ַאריינגערוימט אין אויער ַ
רייניש .און וואונדער איבער וואונדערַ :אזוי ווי מ ָ
געדארפט טרינקען ַאפילו "ïחות מכשיעור"...
האט שוין נישט
"בעסער
ַ
געווארן" ...און ער ָ
ָ
וואס ער געניסט אויף דער
פון דער מעשה קענען מיר לערנעןַ ,אז ווען דער מענטש ווייסט ַאז יעדע הנאה ָ
נאך די הנאה...
קאסטן טייער ,וועט ער שוין נישט אזוי גליסטן ָ
וועלט וועט איהם שïעטער ָ
באמערקט ווי זיין ָארימער משמש גייט ַארום מיט צעריסענע
ווארקער זי"ע ַ
האט הרה"ק רבי יצחק'ל ָ
אמאל ָ
גָ ַ .
דאס געלט
צוזאמענגענומען געלט פון די
ווארקער רבי
באהאלטן ָ
פאר שיך ,און ַ ַ
שטאט-לייט ַ
ָ
ַ
האט דער ָ
שיךָ .
איינהאלטן פון
האט זיך נישט געקענט
ַ
דאס געלט ,און ער ָ
באמערקט ָ
האט דער משמש ַ
שאנק .שïעטער ָ
אין ַ
האט שïעטער
פארשוואונדן ,און ער ָ
דאס געלט איז ַ
האט געזעהן ַאז ָ
ווארקער ָ
דאס געלט ...ווען רבי יצחק'ל ָ
גנב'ענען ָ
געזאגט:
האט ער איהם
ָ
האט עס צוגענומעןָ ,
געהערט ַאז דער משמש ָ
דאס געלט בהיתר...
וואלסט ַאביסל
באקומען ָ
דאך ַ
וואלסטו ָ
צוגעווארטָ ,
ַ
נאר איינער! אויב דו ָ
 ַהאט געוואוינט ַא תימנ'ער איד,
לעבן "גן ורשא" אין בני ברק )וואו רחוב ראב"ד קומט זיך צוזאמען מיט רחוב רבי עקיבא( ָ
וואס מיר פלעגן גיין צום איהם יעדן שבת ,איהם ווינטשן "גוט
ַא זקן מופלגַ ,א חשוכי בנים ל"ע ,ר' עזרא ע"הָ ,
יאר .יונגערהייט ,איז
פאטער ,וועלכער איז ַאלט געווען ָ 116
האט געוואוינט זיין ָ
שבת" .אין שכנות פון ר' עזרא ָ
האבן זיינע משמשים מאריך
וואס כידוע ָ
פאטער געווען ַא משמש בקודש ביים גאון בעל "בן איש חי" זצ"לָ ,
דער ָ
ימים געווען )צווישן זיי ,הרה"צ רבי יצחק כדורי זצ"ל(.
)אגב ,אמאל האט איינע פון די ראשי ישיבות פון פאניעוועזש באזוכט דעם פאטער ,וועלנדיג הערן פון א "כלי
ראשון" מעשיות פונעם "בן איש חי" זצ"ל ,און ווען ער האט איהם געזאגט" ,דו זאלסט לעבן ביז  ,"120האט דער
אלטער זיך אויסגעדרייט צו זיין זון ,און געזאגט" ,וואס האט ער געזאגט ,אז איך זאל לעבן נאך פיר יאר?!.("...
פארלערנען ַא שיעור כחצות הלילה.
האט דער משמש דערציילט ַא מורא'דיגן סיïור .דער "בן איש חי" פלעגט ָ
ָ
דאס הויז
געגאנגען צום שיעור ,און גייענדיג אויפ'ן וועג איז ער
אמאל איז איינע פון די תלמידים
דורכגעגאנגען ָ
ַ
ַ
ַ ָ
באמערקט ַאז די טיר איז ָאפען ,און ער
האט ַ
גאר ַא רייכע פרוי .דער תלמיד ָ
פון ַאן אלמנה ,וועלכע איז געווען ָ
געהאלטן א סאך געלט" .פחז עליו יצרו" .ביז ַא מינוט
האט
ַ
אריינגעגאנגען ,וועלנדיג צוגיין צום "סעי"ף" וואו זי ָ
ַ
איז ַ
דאס
איז ער
בארעכענט :ממה נפשך ,אויב ָ
האט ער זיך ַ
געשטאנען ביים געלטָ ...אבער אין דער לעצטער מינוט ָ
ַ
באשערט פון
באקומען בהיתר ,און אויב עס נישט ַ
באשערט פון ראש השנה ,וועל איך דאך עס ַ
געלט איז מיר ַ
דאך ַאוועקגיין פון מיר ביז קומענדיגן ראש השנה הבעל"ט ,איז
דאס געלט ,וועט עס ָ
האבן ָ
זאל ָ
ראש השנה איך ָ
צוריקגעהאלטן פון די גניבה ,און ער איז
האט ער זיך
ַ
דארף איך עס גנב'ענען? ...מיט דעם חשבוןָ ,
וואס ַ
צו ָ
בייגעשטאנען דעם נסיון.
וואס איז געווען דער סוף?
ָ
דערשראקן הערנדיג ווי ַא מענטש דרייט זיך אין איר טונקעלן הויז אינמיטן
שטארק
האט זיך
ָ
ַ
אלזא ,די אלמנה ָ
ַ ָ
האבן,
געלאפן צום ראש ישיבה פון דער ָארטיגער ישיבה ,און
צומארגנס
נאכט ,איז זי
געזאגטַ ,אז זי וויל חתונה ָ
ָ
ָ
ָ
ַ
האט דער ראש ישיבה איר ָאנגעוויזן אויף דעם דערמאנטן
האט מורא צו זיין ַאליין אינדערהיים .משום מה ָ
ווייל זי ָ
געהאט מיט
האט חתונה
וואס איז
ַ
נאכט ,און ער ָ
בייגעשטאנען דעם נסיון פון גניבה אין דער פארגאנגענעם ַ
ַ
בחור ָ
די אלמנה ,באקומענדיג די מיליאנען בהיתר...
די מעשה ברענגט דער "בן איש חי" ַאליין אין זיין ספר "נפלאים מעשיך" )פרק עא( ,און ער לייגט צו דערצו
)ענליכע ווערטער שטייען אין ספר "יסוד צדיק" בשם הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע ,און אין "ארץ צבי" פ' ויצא ,פון דעם גאון דער

פאר'ן מענטש ַא נסיון אין
דאזיגע מעשה? ווען עס קומט אונטער ַ
וואס זעהען מיר פון די ָ
קאזשיגלוב'ער רב זצ"ל הי"ד(ָ ,
ָ
מאכט
וואס מ'נעמט זיך ַאלייןַ ,
דארף מען געדענקעןַ ,אז מיט יעדע הנאה גשמיות ָ
דעם ענין פון שמירת עיניםַ ,
געווארן פון ראש השנה.
פארשריבן
ָ
וואס זענען ַ
קאליע ח"ו פון די הנאות ָ
מען ַ
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פאטער ,הרה"ק בעל "דברי
נאמען פון זיין ָ
ד .ענליכע ווערטער שרייבט דער "בית אברהם" )מקץ ,ד"ה "ויתאïק"( ,אין ָ
האלט זיך איין פון
שמואל" זי"ע ,אויפ'ן ïסוק )בראשית מג ,לא( "ויתאïק ויאמר שימו לחם" .ווען דער מענטש ַ
זאגט דער אויבערשטער" :שימו לחם"  -גיט איהם ïרנסה און ַאלע גוטע השïעותַ ,אלעס
נאכגעבן זיך די תאוותָ ,
ָ
האבן.
דארף ָ
וואס ער ַ
ָ
האבן און וויפיל צער
דאס איז
זאל ָ
באשטימט פון הימל וויפיל הנאות ער ָ
פאר יעדן מענטש איז ַ
דערפאר ,ווייל ַ
ַ
ָ
נאכצוגעבן זיך די תאוות,
האלט זיך איין ָ
האט "צער" און עגמת נפש ווען ער ַ
און עגמת נפש .דער קלוגער מענטש ָ
באשערט פון הימל .ממילא ,וועט ער
וואס איז איהם ַ
גאנצע "מעסטל" פון צער ָ
דאס ַ
און מיט דעם פילט ער ָאן ָ
מאל .ער
פארגעניגנס אויף איין ָ
נאך זיינע ַ
נאר גייט ָ
נאר די תענוגיםָ ,אבער דער ַ
האבן ָ
פון יעצט און ווייטער ָ
טא ïמיט לינדזן...
פאר ַא "נזיד עדשים" ַ -א ָ
פארקויפט ַאלעס ַ
ַ
פאר זיינע תלמידים
אמאל געוויזן ַ
האט ַ ָ
דארטַ ,אז דער בעל שם טוב הקדוש זי"ע ָ
און דער "בית אברהם" ברענגט ָ
האט
פארגעניגן ,און דער בעל שם טוב ָ
ַא יונגען ïרינץ ווי ער רייט אויף ַא הויכן געזונטן פערד מיט ַא גרויסן ַ
געזאגט:
ָ
נאר ער ערפילט זיין
האט לויט זיין מזל,
גאנצער מדינהָ ,
געדארפט ווערן ַא קעניג אויף ַא ַ
ַ
דאזיגער יונגָ ,
 דער ָגעהאט זיין
שאדן
ַ
האט ָ
פארגעניגןַ ,אז ער ָ
האט דערפון ַאזוי פיל ַ
באשטימטע הנאה מיט'ן רייטן אויפ'ן פערד .ער ָ
ַ
מלוכה.
איינהאלטן זיינע אויגן פון זעהן שלעכטס...
זאל
ַ
דער "רוקח" שרייבט )הל' חסידות ,ד"ה "שורש טהרת"( ַאז דער מענטש ָ
געווארן
וואס ער איז
האלט זיך איין פון קוקן וואו
ָ
מ'טאר נישט ,איז ער זוכה ַאזוי ווי יוסף הצדיקָ ,
ָ
ווייל אויב ער ַ
לאנד.
גאנצן ַ
דער הערשער איבער'ן ַ
וואס ס'איז איהם אונטערגעקומען ַאן
ַאזוי שרייבט אויך דער "ספר המידות" )שער מידת יצר הרע( ַאז יעדער איינער ָ
פאר
האט זיך ָאïגעשיידט דערפון צוליב
פאר דעם אויבערשטען ,נישט צוליב מורא ַ
ליבשאפט ַ
ַ
עבירה און ער ָ
האסטו ,ווייל יוסף הצדיק איז גרויס
מענטשן ,איז ער זוכה און איז עולה לגדולה ,ער וועט גרויס ווערןַ .א ראיה ָ
זאגט דער מדרש )ב"ר פ"צ ,ג ,ועוד( ַאז
גראבע עבירה ,און ַאזוי ָ
אנטלאפן פון ַא ָ
ָ
וואס ער איז ַ
נאר צוליב דעם ָ
געווארן ָ
ָ
האט ער זוכה געווען צו גרויסקייט אויף דעם
האט
צוריקגעהאלטן דעם אבר פון זינדיגןָ ,
ַ
וואס יוסף ָ
פאר יעדן אבר ָ
ַ
דאזיגן אבר.
ָ
געזאגט:
אמאל
ָ
האט ַ ָ
ה .דער הייליגער טריסקער מגיד זי"ע ָ
 ווי שיין איז די וועלט ווען מ'קוקט אויף איר פון אויבן ,און ווי מיאוס איז זי ווען מ'קוקט אויף איר פון אונטן...פאר'ן מענטש צו קוקן אויף דער וועלט "פון אויבן"  -ווען ער איז
זאגןַ ,אז ס'איז שיין ַ
האט געמיינט צו ָ
ער ָ
קא "ïאין עולם הזה און
גאנצן ָ
פארזינקען אין תאוות עולם הזה ,און עס איז מיאוס ווען ער ליגט "מיט'ן ַ
נישט ַ
נארישקייטן...
זיינע ַ

 במדבר- דער פרשה קוואל
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¨ ïáòâòâåö íäéà ïòî èàä
¨ ,èàäòâ
©
.úåàðä êàð
äàðä

¨
ñàã
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©
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èùéð êàð
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¨
© øò èàä
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לאס
אמאל אין ָ
יאר צוריק איז ער געווען ַ ָ
האט מיר דערציילטַ ,אז מיט ַארום פערציג ָ
ו .כ"ק אאמו"ר מלעלוב זצ"ל ָ
וואס זיין
ַאנדזשעלעס ,און איז
איינגעשטאנען אין הויז פונעם זוועהילער רבי'ן ,הרה"צ רבי אלעזר ַאדלער זצ"לָ ,
ַ
האט געלעבט דריי און
טאכטער( פון הרה"ק רבי שלמה'קע זצ"ל .זי ָ
טאכטער פון ַא ָ
)א ָ
אן אייניקל ַ
רביצין איז געווען ַ
יאר.
ניינציג ָ
שטארק נישט געזונט ל"ע מיט די
נאך די חתונה איז זי געווען
ַ
פאר כ"ק אאמו"ר זצ"לַ ,אז ָ
האט זי דערציילט ַ
ָ
האט זיך מזכיר
האבן
וואכן צום לעבן .ווען זי ָ
נאר דריי ָ
האט ָ
געזאגט ַאז זי ָ
ָ
דאקטוירים ָ
ביטערע מחלה רח"ל און די ָ
זאכן:
האט רבי שלמה'קע איר געהייסן טוהן דריי ַ
פאר רבי שלמה'קעןָ ,
געווען ַ
יאר.
 (1אויסטוהן די צירינג אויף צוויי ָ
זאל נעמען אויף זיך ,נישט צו קושן ַא קינד.
 (2זי ָ
זאל נעמען אויף זיך ,נישט צו גיין אויף די שמחות פון אירע קינדער.
 (3זי ָ
יאר ,און זי איז געווען
טאקע אויסגעטוהן אירע צירינג צוויי ָ
האט ַ
טאטן זצ"לַ ,אז זי ָ
פאר מיין ַ
האט זי דערציילט ַ
ָ
אמאל
שטארק
האט זי ָאנגעטוהן אירע צירינג ,און זי איז
נאך ַ ָ
איינגעפאלן רח"ל .איז זי ָ
ַ
ַ
יארָ ,
נאך צוויי ָ
געזונטָ .
יארָ ,אבער זי
נאך צוויי ָ
באפוילן אויסצוטוהן די צירינג אויף ָ
האט איר ַ
געגאנגען צום זיידן רבי שלמה'קע ,און ער ָ
ַ
יארן.
האט
האט זי מער נישט ָאנגעטוהן די צירינגַ ,אלע אירע ָ
געזאגטַ ,אז זעהענדיג ַאז "הא בהא תליא"ָ ,
ָ
ָ
איינגעהאלטן אויך די צווייטע קבלה ,נישט צו קושן איר קינד.
האט
ַ
זעלבסט-פארשטענדליך ַאז זי ָ
ַ
געגאנגען צו די
געהאט איין בת יחידה ,און זי איז נישט
האט
ַ
ַ
האט זי דערציילטַ ,אז זי ָ
וועגן די דריטע קבלה ָ
באטייליגט אין די בר
האט
האט זיך נישט ַ
געהאט ַא בן יחיד ,און זי ָ
ַ
חתונה פון איר בת יחידה! איר בת יחידה ָ
יאר.
טאקע זוכה געווען צו אריכות ימים ,לעבענדיג ָ 93
האט ַ
מצוה סעודה פון איר איינציגן אייניקל! זי ָ
טאנצן געזונטערהייט ביי ַאלע שמחות פון אונזערע
זאלן זוכה זיין צו ַ
ַאוודאי בעטן מיר דעם אויבערשטען ַאז מיר ָ
דא געלערנט,
האט ָ
קינדערָ ,אבער פונדעסטוועגן איז כדאי זיך גוט איינצו'חזר'ן דעם "כלל גדול" וואס רבי שלמה'קע ָ
סאך גוטע ברכות.
ַאז
'האלט זיך צוריק פון הנאות עולם הזה ,איז מען זוכה צו ַא ַ
מ'דארף וויסן ַאז ווען מ ַ
ַ
פאר
ראטה זצ"ל דערציילטַ ,אז ַא
הארץ ַ
דאס ַ
האט זיך אויסגעוויינט ָ
יונגערמאן ָ
ַ
האט הגה"ח רבי אלי' ָ
מענין זהָ ,
אסאך אידן נישט
גאלדענעם זייגער
האבן ַ ַ
)דאס איז געווען אין ַא צייט ווען אין ירושלים ָ
ָ
פארלוירן זיין ָ
האט ַ
רבי שלמה'קעַ ,אז ער ָ
געהאט ַאן "איבערגעריסענע
האט לעצטענס
ַ
האט רבי שלמה'קע איהם געפרעגט ,צו ער ָ
געהאט אפילו ַא שטיקל ברויט צו עסן(ָ .
ַ
שטארק הנאה
האט
געמאכט נייע
האט
האט דער
ַ
פירהאנגען אין זיין דירה )ער ָ
ַ
ַ
יונגערמאן געענטפערטַ ,אז ער ָ
ַ
הנאה"ָ .
געזאגט:
האט רבי שלמה'קע איהם
ָ
געהאט דערפון(ָ .
ַ
פירהאנגען!...
מאס ביי די
ַ
האסט איבערגעטריבן די ָ
פארפאלן ,דו ָ
ַ ַ -
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.àã

ç

וואס ווערט
ָ ," יעדער איד איז ַא "דבר שבמנין- תפקדו אותם
נישט בטל
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© à© ¯ "àìî íìåò" ïà© éåå
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øéî ïòðøòì øáãîá úùøô ïåô ìééåå .úåòåáù áåè íåé
¨ ïâòååèñòãðåô
ïáééäôéåà ¯ "åàù" ïåùì à© ÷åñt øòã èâàæ
ïáàä èñðò÷ ïåà ,çë ïæéø à èñàä éã êéåà !àé ,æà
¨ ,ïãéà éã èìééöòâ èàä'î
¨
¨ øtñî øòã ìééåå ¯
èàä
ñàåå
ïùèðòî éã éåå èùéð ïåà .'÷ä äøåú éã ïéà ÷ìç à
¨ ñàåå
¨ øò÷ìòô òìà© ïâò÷èðà© ïáéåäòâôéåà ééæ
èùéð ïáàä
©
¨ êéæ ïæàì"
¨
¨
ééæ æà© âéãðèëàøè
,ïòðøòì ïéà "êàð
ñàåå
¨ éåøèù à© éåå è÷ðåt ,øtñî ïâéã'úåéèøt à©
øòã ñàåå
äâéøãî òñéåøâ à© ïëééøâøòã èùéð éåå¯ééñ ïéåù ïìòåå
¨
©
øòãòé øòáà¨ ...èùéð íäéà èìééö ãìòô íòðåô ñàáòìàá
.äøåú ïéà
ז
© ïåô úéèøt äçâùä à© èéî çâùåî æéà ãéà
, øòôòùàá
¨ øàôøòã
©
¨ íòã èéåì íòã ééá áåùç æéà ,ãéà øòðìöðééà¯ïééà åìéôà© ïåà
èâàæ
æà© ,ïééèùðééô äùî éáø èâàæ
¨ øòáéøòã .÷ìàô
¨ õðàâ
© à© éåå ïòèùøòáéåà
øòã èàä
øòãòé èøòåå ïìééö ï'èéî ìééåå ,"åàù" ÷åñt øòã
¨
¨ à© ïáòâòâ ééæ øòèùøòáéåà
ìàæ'î
ãøòåå æéà øò æà© èäòæ øò ïòåå ,"ïáéåäøòã" ãéà .ì"ëò ,ïøòèù éã éåå éåæà© ìàö
"צעלאזט" אויפ'ן שטערן פון הרה"צ רבי נח וויינבערג זצ"ל
אמאל
ָ
ָ ַ האט זיך
ָ  ַא בין.ז
נאנטע
ָ  ווען איינער פון זיינע.האט ַאפילו נישט געגעבן ַא ריר צוליב די בין
ָ  ָאבער רבי נח,(בעל "ברכת אברהם" זצ"ל
:געזאגט
האט רבי נח
האט
ָ
ָ ,פארטרייבן די בין פון זיין שטערן
ַ געוואלט
ָ
ָ
,פארטרייבן די בין
ַ ווי נישט קענען-דאך סיי
ָ  וועסטו,זאל מיך בייסן
ָ באשערט פון הימל ַאז די בין
ַ  אויב ס'איזפארוואס
און אויב עס איז נישט נגזר
ָ ַ , אויב ַאזוי...גארנישט טוהן
ָ  וועט זי מיר ממילא,געווארן ַאזוי אין הימל
ָ
...דאנעט
דארפסטו זיך
ַ פארטרייבן די בין פון
ַ לאגן אומזיסט צוï
ָ
ַ

 הרה"ק,סלאנימער רבי'ן
)פאטער פון
ָ
ָ
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.ãéà øòèñòøâ øòã éåå øtñî ïáìòæ ï'èéî ïìééö íäéà
ïøòåå ¯ øòèñðòì÷ øòã éåå øòèñòøâ øòã ¯ òãééá
øòã êéåà ïò÷ ,àìéîî .ùèðòî ïééà éåå æéåìá èìééöòâ
÷ïâòåå .äâéøãî òëéåä à© åö ïòîå÷åö ùèðòî øòðééì
© øáãîá úùøt ïòî èðòééì íòã
,úåòåáù áåè íåé øàô
¨ ,âðåìééö ïåô äùøt éã êàã
¨ æéà øáãîá ìééåå
æéà ñàåå
© © óéåà æà© ,æðåà ïòðøòì åö ,"ùàø úåàéùð" ïåùì ïåô
àæà
ìá÷î äëåæ ïòî æéà ¯ "ùàø úåàéùð" à© èéî ¯ ïôåà
.ïòðøòì åö ñò ïåà äøåú éã ïééæ åö

è

øòã æéà èìééö'î ïòåå æà ,éåæà© ñò æéà ìòéöòtñ
éã æà© èäòæ øò ïåà ïðåáúî êéæ ùèðòî
¨
ïòåå ïåà ,ãéçé ïãòé ïåô à÷ééã èâéãðòòâåö èøòåå ìàö
ïåô øòðééà èìòô ,ãéçé ïééà åìéôà© äìéìç èìòô ñò
¨ øòöðàâ
© øòã
øòã ïåô ìééè à© æéà ãéà øòãòé .ìàö
¨
ïà¨ ïåà ,úåîùð òùéãéà èðæéåè èøòãðåä ñ÷òæ ïåô ìàö
© êéìâòî èùéð æéà íäéà
éã ïééæ åö ìá÷î ììë ï'øàô
¨ éã ïåô øòðééà åìéôà© èìòô ñò áéåà ìééåå ,äøåú
,ìàö
© ïéà ïåøñç íòã ïòî èøétù
 ìàøùé ììë ïöðàâח.

úåòåáù âç
היו נכונים  -הכנה צו קבלת התורה
äðëä à© ñìà© ïâéìééä ïåà ïâéðééø åö êéæ æéà ,øîåòä
¨ ïâéìééä íåö
 äøåúä úìá÷ ïåô âàèי.
© æà© èðà÷àá
© © æéà ñò
ïåà ,äùåã÷áù øáã ïãòé øàô
© ïòî óøàã
© ,áåè íåé ïãòé øàô
©
òâéèëéø à© ïëàî
æà© (ó"éøä éôãî .çë íéçñô) ì"æ ï"ø øòã èáééøù éåæà© øòáà¨ èâéì ,úåòåáù áåè íåé íééá .øòéøô ïåô äðëä
¨
¨ ä"ò åðéáø äùî ïòåå æà© ,ïâàæ
¨ ì"æç
èâàæòâ
èàä
©
¨
òâéèéåð éã ïëàî
åö èëéìô òèìtàã
à© æðåà óéåà
 úåòåáù áåè íåé íåö ïòâðåèééøâåöטíééá ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã ïìòåå ééæ æà© ïãéà éã åö ÷åñt øòã ìééåå ,
¨
¨ ,éðéñ âøàá
© ï'ôéåà äøåú éã ïòîòð éã ïåà ,"éùéìùä íåéì íéðåëð åéäå" (àé ,èé úåîù) èâàæ
,èâàæòâ
ïãéà éã ïáàä
¨
¨ éã ïà¨ êéæ èáééä ïòåå ,éáø øòæðåà äùî úøéôñ ïìééö ïåô ïéðò øòöðàâ
© øòã æà© ,ïâàæ
¨ íéðåùàø
?äãåáò òâéæàã

גאנצער תורה ,איז די ספר
ח .אויך ביי ַא ספר תורה איז דער דיןַ ,אז אויב עס פעלט ַאפילו איין אות פון דער ַ
נאר דורך דעם צירוף פון ַאלע זעקס הונדערט טויזנט אידן ווערט כלל
תורה ïסול .זעהט מען פון דעםַ ,אז ָ
האט
'דארף וויסן ַאז דער אויבערשטער ָ
נאר מ ַ
פאלן ביי זיך ח"וָ ,
טאר מען נישט ַ
ישראל ַא "קומה שלימה" .ממילא ָ
זאל איהם דינען...
בארג סיני ,און ער וויל ַאז איך ָ
"מיך" אויסגעקליבן מקבל צו זיין די תורה אויפ'ן ַ
געזאגט ַא משלַ ,א איד גייט אויף
האט
ט .דער מגיד מישרים פון ירושלים ,הגה"צ רבי שלום
ָ
שוואדראן זצ"לָ ,
ַ ָ
פאר דעם סוף זמן תפילת מנחה ,און ïלוצלינג שרייט ער אויס מיט ציטערניש:
גאס זיבן ָאדער ַאכט מינוט ַ
דער ַ
"כאïט
נאך נישט
געדאווענט מנחה" .ער לויפט שנעל צו די "שטיבלעך" אין ירושלים ,און ער ַ
ַ
דאך ָ
האב ָ
"אוי ,איך ָ
געדאנקען...
קאנצענטרירט אין די
ַ
ָא "ïמנחה מיט ַא שנעלקייטַ ,אזוי ווי עס זעהט אויס ַא מנחה ווען מ'איז נישט ָ
געזאגט" ,איך בין געווען זיכערַ ,אז אויב דער 'אוי' איז ַאזוי גרויס ,ווער ווייסט ווי ַאזוי עס
האט זיין שותף איהם
ָ
ָ
שטארקער ווי דער
סאך
ַ
פאר מנחה געווען ַא ַ
וועט שוין אויסזעהן דער מנחה ַאלייןָ ...אבער למעשה ,איז דער 'אוי' ַ
האסט ַאזוי געקרעכצט."...
פאר וועלכן דו ָ
מנחה ַאליין ַ
טאג" :היום ...
דער נמשל איז :אידן גרייטן זיך  49טעג צו מתן תורה מיט ַא גרויסע הכנה .מ'רופט אויס יעדן ָ
"אזוינס און ַאזעלכעס ,"...און נישט ווי יענער מענטש
דאך דער יום טוב שבועות
געדארפט זיין ַ
ַ
וואלט ָ
לעומר"ָ ,
האלטן שוין ביים יום טוב ,איז "הילד
וואס ציטערט אויף צו די מצוה ,און ווען "שהחיינו וקימנו לזמן הזה"  -מיר ַ
ָ
דא...
איננו" ,ער איז נישט ָ
'האט ַאוועקגעשטעלט אונטער די
י .מ'דערציילט בדרך צחות ,אין די פריערדיגע צייטן איז געווען איינגעפירטַ ,אז מ ָ
זאלן זוכה זיין צו בויען זייער
גאלדענע מטבעותַ ,אלס ַא גוטער סימן ַאז חתן-כלה ָ
חוïה צוויי בעכערס פול מיט ָ
קיינמאל נישט ָאïטוהן פון זייער היים .די יעניגע חתנים
זאל זיך
ָ
דאס רייכטום ָ
היים מתוך שפע ïרנסה בהרחבה ,און ָ
פאטער איז געווען רייך ,פלעגן ברענגען צו דער חוïה אייגענע מטבעותָ ,אבער די ָארימע חתנים פלעגן
וואס זייער ָ
ָ
האבן זיי עס צוריקגעגעבן.
נאכט" ...און
צומארגנס ָ
ָ
פאר איין ַ
בארגן פון די רייכע לייט די מטבעות" ,בלויז ַ
זיך פירן צו ָ

é
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¨
,"âòè âéöôåô ïåô óåñ íééá" :èøòôèðòòâ äùî èàä
© øòðééà øòãòé èìééöòâ ïáàä
¨ ïãéà éã ïåà
ïåô .êéæ øàô
© íéîëç éã ïáàä
¨ àã
¨
,øîåòä úøéôñ ïìééö åö èîéèùàá
¨
,ïáø÷ à© áéø÷î èùéð ïòðòæ øéî ïòåå èðééä ,èñééä ñàã
äçîù éã åö âòè 50 ïòî èðëòø ,øîåò íòã èùéð ïåà
¨ ïãéà éã éåå éåæà© ,äøåú éã ïåô
òðòé ïéà èìééöòâ ïáàä
.ì"ëò ,èééö

äéòîù áø ,øéî ïòðéôòâ (:å ä"ø) àøîâ øòã ïéà êéåà
¨ ïèôðéô íòðéà ìàîà
¨ © æéà úåòåáù ,èâàæ
¨
ïéà âàè
¨ ïèñ÷òæ ïéà ñò æéà ìàîà
¨ © ,ïåéñ ùãåç
,ùãåç ïåô âàè
יא
¨ . âàè
¨
¨ © ïåà
æà© ,æîø à© æéà ñàã
ïèòáéæ ïéà ìàîà
÷¨ ïñéååòâ à© ïéà èùéð êéæ èòãðòåå äøåúä úìá
âàè
©
¨ ,ùãåç ïåô
åö úåðëä òøòééæ ïâéãðò ïãéà ãìàáéåå
øàð
÷ïòîòð ééæ ïòðò÷ ,âòè âéöôåô ïìééö ï'èéî äøåúä úìá
© ïåô èðòä òãééá èéî äøåú éã
 àåä êåøá øòôòùàáיב.

¨
¨ ,íéáåè íéîé òìà© ééá
òéåðòâ à© èâàæòâ
äøåú éã èàä
© ñò ïòåå èééö
¨ ò"éæ "éåì úùåã÷" øòâìééä øòã ,äîåãëå ,"øùò äùîçáå" ,ñéåà èìàô
äùîå" ä"ã ,åøúé) èâàæ
̈¨ úåòåáù ééá øòáà
¨ ùèðòî øòã áéåà æà© ,("äìò
à© ïåà èééö à© äøåú éã èùéð èâàæ
èøòä ,äéëæ éã èàä
¨ äøåú éã .áåè íåé øòã æéà ñò ïòåå øàé
¨ ïéà âàè
¨
¨ ìå÷ íòã ,úåòåáù øàé
¨ ñòãòé øò èâàæ
ñéåà èôåø ñàåå
¨
ïéæéøëîù ìå÷ä úà úåòåáùä âç ìëá òîåù") 'êé÷ìà 'ä éëðà' íéùîç åøôñú 'åâå úáùä úøçîî íëì íúøôñå" ,øàð
© ìéôéåå ,ñéåà èîå÷ .("êé÷ìà 'ä éëðà
."'äì äùãç äçðî íúáø÷äå ,íåé
ùèðòî øòã óøàã

האט ער
דארט
איז ָאבער געווען אין ַא
האבןָ ,
געדארפט חתונה ָ
ַ
האט ָ
קארגער גביר ,און ווען איינער ָ
שטאט ַא ַ
ָ
קארגן עושר
האבן צוויי פולע בעכערס ביי דער חוïה ,ווייל פון דעם ַ
רווארטן צו ָ
געוואוסט ַאז ער קען נישט ע ַ
אלזא געבעטן פונעם
האט ער ַ ָ
גאלדענע מטבעותָ ,
באקומען ַא הלוואה פון צוויי פולע בעכערס מיט ָ
וועט ער נישט ַ
'האט
גביר איין בעכער ,מיט'ן
ïלאן ַאוועקצושטעלן ַא "שïיגל" ביי דער חוïה ,און ממילא ,וועט עס אויסזעהן ווי מ ָ
ַ
פארוואס מ'לייגט ַאוועק די בעכערס איז
מאן איהם
געזאגט :די סיבה ַ ָ
ָ
האט דער רייכער ַ
געלייגט צוויי בעכערסָ ...
זאלסט
נאך ַא בעסערער סימןַ ,אז דו ָ
דאך ָ
פאר ַא גוטן מזל ,איז ָ
נאר "לסימנא טבא"ַ ,אלס ַא גוטער סימן ַ
דאך ָ
ָ
פאר די בזיונותַ ,אז מענטשן וועלן זעהן בשעת
האסט מורא ַ
וואס דו ָ
דאס ָ
דארפן ָאנקומען צו מענטשן ...און ָ
נישט ַ
דאך ַאז דו
זאגסט ָ
האסט זיך נישט געפירט ווי דער מנהג המקום ,צוליב דיין ָארימקייט ,איז דו ָ
די חוïה ַאז דו ָ
דארפסט נישט מער ווי
האסטו שוין ,און דו ַ
דאך פון דעם ַאז איין בעכער ָ
נאר איין בעכער ,זעהט מען ָ
דארפסט ָ
ַ
וואס דו
זאלסט ַאוועקשטעלן ַא שïיגל ַאנטקעגנאיבער דעם בעכער ָ
ַא צווייטן בעכער .איז דעריבער מיין עצה ,דו ָ
נאר דעם שïיגל"...
פאר דעם גביר:
האב ָ
זאל איך טוהןַ ,אז איך ָ
"וואס ָ
ָ
האט דער חתן געענטפערט ַ
האסט שויןָ ."...
ָ
געמאכט.
מ'האט פריער
וואס
ַ
ָ
לענינינו ,דער לימוד פון דעם "ווערטל" איז ,שבועות איז דער "שïיגל" פון די הכנה ָ
געמאכט פון פריער ,און ïונקט ווי דער
'האט
ַ
וואס מ ָ
אין דעם הייליגן יום טוב "שïיגלען זיך ָאַ "ïאלע צוגרייטונגען ָ
וואס זענען געווען ביז אהער )פון ïסח
וואכן ָ
נאמען פונעם יום טוב" ,שבועות" ,ווייזט ַאז ער איז "געבויט" פון די ָ
ָ
פאר יום טוב ,איז ווען עס קומט שבועות שיינען אויף איהם ַאלע
האט זיך צוגעגרייט ַ
וואס ָ
ביז יעצט( ,און דער ָ
גארנישט געטוהן צו גרייטן זיך צום יום טוב ,איז
האט ָ
וואס ָ
הכנות מיט ַא טייערן און לעכטיגן שייןָ ,אבער דער ָ
ווען עס וועט קומען דער יום טוב ,וועט ער נישט זעהן קיין לעכטיגקייט.
טאג פון חודש סיון .ווען
יא .ווען די חדשים ניסן און אייר זענען פולע חדשים ) 30טעג( ,איז שבועות דעם פינפטן ָ
טאג פון חודש סיון .אויב איין חודש )ניסן ָאדער אייר(
ביידע זענען "חסרים" ) 29טעג( ,איז שבועות דעם זיבעטן ָ
טאג פון חודש סיון ,ווייל דער יום טוב
דאן איז שבועות דעם זעקסטן ָ
איז "מלא" ,און דער צווייטער איז "חסר"ַ ,
טאג פון יום טוב ïסח(.
שבועות איז אין פופציגסטן ָ
אדורכגעגאנגען רוב טעג פון ספירה ,און "לב יודע מרת נפשו" ,איך
ַ
זאגן :עס זענען שוין ַ
יב .וועט דער מענטש ָ
פארנומען ...אויב
וואס כ'בין געווען ַ
פארברענגט מיינע טעג ,און מיט ָ
האב ַ
וואס איך ָ
גאנץ גוט מיט ָ
דאך ַ
ווייס ָ
נאר אפשר
ַאזוי ,וועט ער
יארָ ,
דאס ָ
האפענונג צו קענען נעמען די תורה ָ
האט נישט חלילה קיין ָ
טראכטן ַאז ער ָ
ַ
יא פירן ווי געהעריג...
יאר בל"נ ,אויב ער וועט זיך ָ
דעם קומענדיגן ָ
ארויסגעגאנגען פון מצרים און
ַ
דאס איז באמת ַא טעות ,ווייל ווען די אידן זענען ַ
איז דער תירוץ אויף דעםַ ,אז ָ
געהאט מערערע ירידות
דאך אין די פופציג טעג,
ַ
האבן זיי ָ
האבן געציילט פופציג טעג ַאלס ַא הכנה צו קבלת התורהָ ,
ָ
האבן זיי זיך געקריגט
דארט נישט
און
וואסערָ ,
געהאט ַ
ַ
האבן ָ
דורכפאלן ברוחניות ,ווען זיי זענען געקומען אין אילם און ָ
ַ
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 úåðëä òñéåøâ èéî ïèééøâ êéæיג¨ øò æà© ,
ïééæ äëåæ ìàæ
¨ ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô øòèøòåå éã ïøòä åö
éåæà© ñàåå
© íéôøù ïåà íéëàìî øòèðæéåè øòâéìãðòö ìéô
ètàë
© íòã øàô
© ùéðøòèéö à© ïà¨ ééæ
.àåä êåøá øòôòùàá
¨ æéà
æéà ñò æà© ,ïùèðòî ,æðåà ééá ,ñéååòâ éàãååà© êàã
åìéôà© ïåà ,(äøåú ïúî åö äðëä) âòè âéöôåô âåðòâ èùéð
¨ õðàâ
© à© ïèééøâåö êéæ èòåå ùèðòî øòã áéåà
èòåå ,øàé
.÷"ìëò ,âåðòâ ïééæ èùéð ñò

àé

¨
¨
¨
÷ò"éæ ãéâî øòöéðùæà
øòã èâàæòâ
êéåà èàä
©éåæà
)"éàãååà© æà© (á"ô äáø à"áãðúá ,äô úåà ,"íéôåö íéúîø
øòèùøòáéåà øòã éåå) ïøòä åö èðééä êéåà êéìâòî æéà
©
¨ ,(úåòåáù áåè íåé ïéà "êé÷ìà 'ä éëðà" èâàæ
¨
óøàã'î
øàð
©
ïøòéåà éã ïò÷ðòååùñéåà ïåà ïùàååñéåà
èåâ íãå÷ êéæ
© ïåà ,õåîù ïãòé ïåô
ïééæ äëåæ ùèðòî øòã ïò÷ ïàã
¨
íòã ïåô ìå÷ ñàã
ïøòéåà òðééæ èéî ïøòä åö
 ïòèùøòáéåàיד.

געהאלטן מיט זיי ,און פונדעסטוועגן ,איז
מיט משה ,און אין רפידים" ,ויבוא עמלק" ,איז עמלק געקומען און מלחמה
ַ
האבן ַאפילו נישט ָאנגעהויבן ציילן
איינגעפאלן צו
פאר זיי נישט
האפענונג .זיי ָ
האבן חלילה נישט קיין ָ
טראכטן ַאז זיי ָ
ַ
ַ
פארגעזעצט יעדער איינער מיט זיין
האבן ָ
פאר זיך ,און זיי ָ
נאך ַאלץ געציילט יעדער איינער ַ
האבן ָ
נאר זיי ָ
פונדאסנייָ ,
ָ
נאך אין זייער פריערדיגע הויכע מדריגה
ïאסירט און זיי שטייען ָ
וואלט ַ
גארנישט ָ
טאג טעגליך ,גלייך ווי ָ
עבודה צו ציילן ָ
דאס איז די בעסטע הכנה
בארג סיני ,ווייל ָאט ָ
באקומען די תורה אויפ'ן ַ
האבן זיי זוכה געווען צו ַ
 ,און אין דעם שכרָ ,
אריינצופאלן אין יאוש ח"ו.
צו קבלת התורהַ ,אוועקצולייגן דעם עבר ,און
ַ
שטארקן זיך אויף דעם עתיד ,נישט ַ
ַ
קיינמאל נישט געלערנט,
האט
ָ
וואס ָ
האט דערציילטַ ,א איד ָ
דער פריערדיגער בעלזער רב ,הרה"ק מהרי"ד זי"עָ ,
גאנצער עולם לערנט מיט ַא "ריתחא
איז ַאריינגעקומען אין שול אין די "שלשת ימי הגבלה" ,און זעהענדיג ווי דער ַ
האט נישט זוכה געווען צו זיצן און לערנען
האט ער
אויסגעבראכן אין ַא געוויין איבער זיין מצבַ ,אז ער ָ
ָ
דאורייתא"ָ ,
צוגעגאנגען
באלד
ַ
נאר ער איז ַ
אין בית המדרש ַאזוי ווי די ַאנדערע אידן" .ער איז ָאבער נישט געבליבן מיט'ן וויינען"ָ ,
האט ַארויסגענומען ַא גמרא און ָאנגעהויבן לערנען מיט ַאן אויסערגעווענליכע התמדה,
שאנק ,ער ָ
צו די ספרים ַ
דאס לערנען ביז ער איז
אïגעלאזט ָ
ָ
האט נישט ָ
האט ער געלערנט און געלערנט ...ער ָ
דאן און ווייטערָ ,
און פון ַ
געווארן איינער פון די גאוני הדור" ,און זיין ספר ליגט היינט ביי מיר אין שטוב"...
ָ
טאטן ,דער
שאנק ביי זיין הייליגן ַהאבן חסידים צוגעלייגט צו די ווערטער פון בעלזער רבַ ,אז אין דער ספרים ַ
ָ
וואס
מיטעלער רב הרה"ק רבי יהושעל'ע זי"ע ,איז געווען ַא סïעציעלער ָארט וואו עס זענען געלעגן די ספרים ָ
וואס איז,
האבן מחבר געווען "בעלי רוח הקודש" ,און דער ספר פון דעם דערמאנטן "געוועזענעם עם הארץ"ָ ,
עס ָ
שאנק.
געזאגט,
ווי
געווארן שïעטער איינער פון די גרעסטע גאוני הדור ,איז אויך געלעגן אין יענע ַ
ָ
ָ
האפענונג צו קענען דערנענטערט ווערן צו די תורה און
האט ַא ָ
זעהען מיר פון די מעשהַ ,אז יעדער איינער ָ
דאזיגע טעגַ ,אז עס עפענען
באשעפער דער נותן התורה ,און מיר לערנען דערפון אויך וועגן די סגולה פון די ָ
צום ַ
וואס גליסט זוכה צו זיין צו די כתר פון תורה ,און "כל הרוצה
פאר דעם ָ
זיך אין זיי די טויערן פון סייעתא דשמיא ַ
ליטול ,יבוא ויטול".
האט ַארויסגענומען
בארדיטשוב'ער רב זי"ע ָ
באקאנטַ ,אז ווען דער הייליגער ַ
יג" .נאים הדברים למי שאמרם" ...עס איז ַ ַ
גאנצער קערïער געשוויצט פון גרויס ïחד ,און
האט זיין ַ
די ספר תורה פון ארון הקודש אין יום טוב שבועותָ ,
נאס ווערן
'האט
זאלן נישט ַ
ïארמעט ָ
דאס מענטל און דער ַ
געדארפט ַארומוויקלען די ספר תורה מיט זיידַ ,אז ָ
ַ
מ ָ
האט גערינען פון איהם.
וואס ָ
פון דעם הייליגן שווייס ָ
האט
באקאנטַ ,אז
איינמאל שבועות ,איידער דער "קדושת לוי" איז ַאריינגעקומען אין בית המדרשָ ,
ָ
אויך איז ַ ַ
נאכ'ן
האט ער
ער
געזאגט ָ
ָ
געזאגט" :איך גיי זיך זעהן מיט'ן לעבעדיגן" )דעם "חי העולמים" .(...לויט ַאן ַאנדערן נוסחָ ,
ָ
האט זוכה געווען צו די
אלענפאלס ,איז זיין כוונה געווען ַאז ער ָ
ַ
האב געזעהן דעם לעבעדיגן"ַ ...
דאווענען" :איך ָ
ַ
האבן זוכה געווען ביים מעמד הר סיני ,און צו הערן די עשרת הדברות
זעלבע התגלות השכינה צו וועלכע אידן ָ
זאגט )דברים ה ,כא( "היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי".
באשעפער ַאליין ,ווי דער ïסוק ָ
פון ַ
געזאגט "נעשה ונשמע" ביי קבלת התורה .דערמיט
האבן
האט
ָ
געזאגט ,אידישע קינדער ָ
ָ
יד .הרה"ק מסאטמאר זי"עָ ,
הארעוואניע
ַ
האבן זיי געמיינט מרמז צו זייןַ ,אז אויב דער מענטש לייגט ַאריין זיין חלק אין "נעשה"  -דורך ָ
ָ
זיך צוצוגרייטן ווי געהעריג ,איז ער זוכה צו "נשמע"  -צו הערן ווי דער אויבערשטער רופט אויס צו איהם" :אנכי
ה' אלקיך".
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 די הייליגע טעג קודם קבלת- ביום הזה באו מדבר סיני
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שטאט ַאריין מיט
 קומט אין,פארקויפט אויל
האט
ָ
ַ וואס
ָ  ַא מענטש,געאגט ַא משל
ָ
ָ  דער "חפץ חיים" זי"ע.טו
וואס
פאר די
ָ פארקויפן ַאלעס
ַ דאך
ָ סוחר וויל- דער אויל.לייט גוטע אויל-שטאט
ָ
ַ פארקויפן
ַ גרויסע פעסער צו
וואס יעדער איינער פון
פאר די
ָ "נאר לוי די "כלים
ָ לייט-שטאט
ָ
ַ  קען ער געבן, ָאבער למעשה,האט געברענגט
ָ ער
 ָאבער, דער אויבערשטער וויל אונז געבן ַא גרויסע שפע:פארשטענדליך
ַ  דער נמשל איז...האט מיטגעברענגט
ָ זיי
.האבן צוגעגרייט צו נעמען די שפע
ָ וואס מיר
ָ "נאר לויט די גרויס פון די "כלים
ָ  וועט ער אונז געבן,למעשה
באלד ביים ָאנקומען אין הייליגן
ַ  און,חהï ַא איד איז געקומען קיין ארץ ישראל מיט זיין מש, מ'דערציילט.טז
עדלערï באגעגנט ַא
ַ האט ער
ָ עטערï ש. און עס געקושט,האט ער זיך ַאריבערגעבויגן איבער די ערד
ָ ,לאנד
ַ
 דער.לאנד
ַ האבן די בני בית זיך געפרייט צו עסן פון די פרוכט פון הייליגן
ָ .פארקויפט מילגרוימען
ַ האט
ָ וואס
ָ
 ַאזוי,שאלעכטס
ָ געשיילט און אויפגעגעסן דיï עס ָא,(האט געקויפט איין מילגרוים )נישט וויסענדיג וואס דאס איז
ָ פאטער
ָ
איינגעהאלטן פון
האט זיך
וואס
ַ
ָ חהïגאנצע מש
ַ  און די,מ'ווארפט ַאוועק די קערנדלעך
ַ
ָ ווי ביי די ַאנדערע פרוכט
'דארף וויסן ווי ַאזוי
ַ  ַאז מ,"האבן אויסגעפונען דעם "סוד
ָ  ביז זיי..."ירות ארץ ישראלï" רעדן שלעכטס אויף די
...מ'עסט די פרוכט פון ארץ ישראל
 אויפצונעמען..."דארפן וויסן ווי ַאזוי "מ'עסט עס
ַ  ָאבער מיר, מיר גייען ַאריין אין געהויבענע זמנים,דער נמשל איז
'זאל קענען ָאנפילן די אוצרות פון ַא גרויסע שפע פון
ָ 'דארף טוהן ַאז מ
ַ וואס מ
ָ  און,דעם יום טוב ווי דארף צו זיין
מאכן די פאסיגע הכנה צום יום
ַ פאדערט זיך פונעם מענטש צו
ָ ,פאר דעם צוועק
ַ  און,די אורות פונעם יום טוב
.טוב
האבן אידן ַאוועקגעלייגט ַאלע געשעפטן און זיך געזעצט לערנען אין
ָ ,פאר דער ביטערער מלחמה
ַ יארן
ָ אין די
 פלעגן די,יאר צוריק
האבן עדות
ָ פאר זיבעציג
ַ  ַאז,געזאגט
ָ
ָ  די זקני ירושלים.פאר יום טוב שבועות
ַ די טעג

âé
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¨ ,íéãéôø
."éðéñ øáãî åàá äæä íåéá" ÷åñt íòã êàð
¨
© ïòðòæ ééæ æà© ïééèù èôøàãòâ
©
¨ ñò
ïøàôòâ÷òååà
íãå÷ èìàåå
¨
ïéà ïòîå÷òâðà ïòðòæ ééæ æà© êàðøòã
ïåà ,íéãéôø ïåô
¨ ïòðòæ ééæ ìééåå ,éðéñ øáãî
øáãî ïéà ïòîå÷òâðà¨ êàã
¨
© ïòðòæ ééæ éåå íòã êàð
¨ ,éðéñ
?íéãéôø ïåô ïøàôòâ÷òååà
¨ ì"æç éã ìééåå ,"íééçä øåà" øòã èøòôèðò
ïâàæ
éã ,"äøåùä úì÷ì÷î äáäà" (ç ,ä"ðô
¨ ïééæ íéã÷î ìàîà
¨ © ìàæ
¨ ïòî æà© èëàî
© èôàùáéì
©
ñàã
©
¨ ñàåå
¨
íåé àåä éë úåéäìù") .øòèòtù ïééæ èôøàãòâ
èìàåå
©
ãìàáéåå
("íéðåúçúå íéðåéìòì ,íìåòì ,äøåúì ,àøåáì äåå÷îä äæ
© øòã ñàåå
¨ âàè
¨ øòã ïòååòâ æéà ñò
,äøåú éã ,øòôòùàá
© òèùøòèðåà ïåà òèùøòáéåà éã ,èìòåå éã
ïùéðòôòùàá
¨ íòðåô ïåà ,óéåøòã è÷å÷òâñéåøà© ïáàä
¨
øòã ïåô âàè
ïãéà éã ïìòåå ïòåå ñéåøà© ï÷å÷ ïåà ééæ ïöéæ äàéøá
ïòðòæ ééæ ïòåå ,øòáéøòã ,éðéñ øáãî ïéà ïòîå÷ðà̈
¨
(àåä êåøá øòèùøòáéåà øòã) ïòî èàä
,ïéäà© ïòîå÷òâðà¨
©
...øãñ íòã ïìééöøòã ïåô ïèìàäðééà
èðò÷òâ èùéð êéæ
¨ øòáéøòã
ïòîå÷òâðà¨ ïéåù ïòðòæ ééæ æà© íãå÷ øò èâàæ
ïòîå÷òâðà¨ æéà (ïãéà éã) øòèñéìâòâ øòã ...éðéñ øáãî ïéà
© øòã) øòèñéìâ íåö
¯ "õøàå íéîù åçîùå" ...(øòôòùàá
¨ ãøò ïåà ìîéä ïåà
úéìëú àåä éë" ,èééøôòâ êéæ ïáàä
© íééá äøåúä úìá÷) ñàã
¨ ìééåå ¯ "äúåå÷úå äàéøáä
âøàá
¨ øéà ïåà äàéøá éã ïåô úéìëú øòã æéà (éðéñ
,âðåðòôàä
¨
¨
íòã ïìééöøòã åö ÷åñt øòã øàô¯èöòæ
êàðøòã
ïåà
© éã ïåô øãñ
.ì"ëò ,ïëàæ

ø"á)

¨ ïîæ ïëéåä íòã
øòã éåå ,øòééô à© éåå éåæà© èðòøá ñàåå
äúòå" ÷åñt ï'ôéåà (é ,â úåîù) èáééøù "ééçá åðéáø"
ìàøùé éðá éîò úà àöåäå äòøt ìà êçìùàå äëì
¨ èôøàãòâ
©
¨ äøåàëì ."íéøöîî
ïâàæ
÷åñt øòã èìàåå
."äëì" èùéð ïåà ,"êì"

èîå÷ à"ä òâéøòáéà éã æà© ,"ééçá åðéáø" øòã èâàæ
¨
¨ âòè óðéô éã óéåà ïòðøòì åö æðåà
ïòðòæ ñàåå
© ï'ôéåà ïòåø åö ïãéà éã øàô
© èééøâòâðà¨ ïòååòâ
âøàá
¨ ïèñ÷òæ íòã æéá ïåéñ ùãåç ùàø ïåô ,éðéñ
ïåô âàè
¨ ïãéà éã ïòåå ïåéñ
óéåà ïåà .äøåú éã ïòîåðòâ ïáàä
¨ íòã
ïà© èéî ¯ "úåàä êì äæå" :÷åñt øòã èâàæ
¨ .óðéô ìàö
¨ éã æéà ñàåå
¨ ,à"ä úåà ïâéøòáéà
øòã èâàæ
íé÷åìàä úà ïåãáòú íéøöîî íòä úà êàéöåäá" :÷åñt
èéî ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã èòåå øéà ,"äæä øää ìò
¨ ïèñ÷òæ ïéà ïåà ,âòè óðéô äðëä à©
èòåå (ùãåç ïåô) âàè
© øéà
.ì"ëò ,äøåú éã ïòîå÷àá
¨ øàð
¨ ,"äãâà éøáã" íúñ èùéð æéà ñàã
øòã æéà ñàã
¨
ïòåå ñéååòâ éàãååà© ïåà ,÷åñt ïéà èùt øò'èåùt
øòã òëìòåå óéåà ,äìáâä éîé äùìù éã ïà¨ ïòîå÷ ñò
¨ ÷åñt
,"íéîé úùåìùì íéðåëð åéä" (åè ,èé úåîù) èâàæ
ïåô ìéñò÷ à éåå íòðééà íòãòé ééá ïòðòøá ñàã óøàã
...øòñàåå òñééä

ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã èáééøù , יזøòèøòåå òâéã'àøåî
¨ òñéåøâ éã ïâòåå (ë ,èé úåîù)
ïåà èéé÷èðàð
©
,øòãðé÷ òùéãéà åö ïòèùøòáéåà íòã ïåô èôàùáéì
¨ éã ïéà è÷òìtèðà© èøòåå ñàåå
¨
.âòè òâéæàã

¨ © êàð
¨ èøòåå øàé
¨ ñòãòé ãìàáéåå
©
øøåòúð ìàîà
ïåà
© èàä
¨ ñò ñàåå
¨ ñàã
¨
ïøòèìò òøòæðåà èéî èøéñàt
¨ ñàååøàô
¨ © ,"íéãéôøî åòñéå" :èáééøù øò
äøåú éã èàä
¨ èîå÷ ,âòè òðòé ïéà ïåô ïòéö÷òååà© êéæ øòééæ ïâòåå ÷åñt íòã èìòèùòâ
òñéåøâ éã êéåà æà© ,ñéåà êàã

 און זענען געזעסן און געלערנט מיט גרויס,"פארמאכן זייערע געשעפטן אין די "שלשת ימי הגבלה
ַ ַ געשעפטלייט
ארןï
ַ פארש
ַ זאלן ַאלע בחורים און יונגעלייט
ָ  ַאז הלוואי,זאגן
ָ פאר אונזער דור קען מען
ַ  אויך.התמדה אין די שולן
. און עוסק זיין אין דער הייליגער תורה מיט התמדה,ַאלע זייערע "געשעפטן" אין די טעג
לאץï
 שוין נישט געווען,פאר שבועות
ַ
ַ וואכן
ָ  איז צוויי,פאר דער מלחמה
ַ וילןï  ַאז אין,האט מען דערציילט
ָ ַאזוי
.וואס זענען געקומען לערנען
ָ  ווייל ַאלע בתי מדרשים זענען געווען איבערגעפילט מיט אידן,אין די שולן
אמאל ַאריינגעקומען אין די "שלשת ימי הגבלה" אין זיין
ָ ַ  איז, הרה"ק בעל "אמרי אמת" זי"ע,דער גערער רבי
געפלאקערט
האבן
ַ
ָ וואס
ָ (וילןï  "וואו זענען די אידן פון דער היים )אין: און זיך ָאנגערופן,בית המדרש אין ירושלים
."...?'אויוון אין די 'שלשת ימי הגבלה-קאלך
ַ ווי ַא
 ַאז עס איז,פלאקערדיג
דאזיגע ווערטער פונעם "אור החיים" הקדוש זענען ַאזוי
האבן
ַ
ָ  ַאז די,געזאגט
ָ
ָ  צדיקים.יז
...געווארן פון דעם גרויסן פייער
פארברענט
ָ
ַ ַא וואונדער ַאז די בלעטער )פונעם כתב יד( זענען נישט

ãé

דער פרשה קוואל  -חג שבועות
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©
© éã êéåà øàð
¨ ,øàé
¨
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æéà ñàåå
ñòãòé óéåà êéåà èðééù ,ïåéñ ùãåç ùàø ïåô ïòååòâ
¨
¨
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øàé
¨ øòã èâàæ
©¨ éåæà
÷,"ìàøùé úãåáò") ò"éæ ãéâî øòöéðùæà
úîàá æà© ,("éðéñ øáãî åàá äæä íåéá" ä"ã ,úåòåáù
¨ ñòãòé
òáìòæ éã äìâúð èøòåå ("íìåò éîé ìë") âéáééà ,øàé

ùåã÷äì ïîöò úà áø÷ì åìëåéù ïë íâ äìâúð ,éðéñ øä éðôì åáø÷ù
øä éðôì ïîöò áø÷ìå ,äøåúä ìá÷ìå àåä êåøá

.("éðéñ

© øàôøòã
©
ïòåå ,ùèðòî øòãòé óøàã
æà© ,ñéåà èøéô øò
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¨
¨ äùåã÷ éã êéæ
ïâéæàã
è÷òìtèðà© æéà ñàåå
¨
.ì"ëò ,âàè

©ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä êéåà èáééøù éåæà
íòã ïéà æà© (á úåà ,ïåéñ ùãåç ùàøì ,"÷éãö éøô") ò"éæ
¨ ,éðéñ øáãî ïéà ïòîå÷òâðà¨ ïòðòæ ééæ ïòåå âàè
¨
ïáàä
© ééæ
êéåà ïåà .äøåú éã ïòîòð åö ÷ùç ñéåøâ ïòîå÷àá
¨
¨ ,èöòé
,ïøàååòâ
ïáòâòâ ïéåù æéà äøåú éã éåå íòã êàð
¨ øòã èîå÷ ñò ïòåå øàé
¨ ñòãòé ,ïâòååèñòãðåô
ïåô) âàè
© íòã õøàä
© ïéà ïøétù ïòî óøàã
÷© (äøåúä úìá
ïèééðàá
øòèøòåå éã ïìòåå íòã êøåã ïåà ,äøåúä úìá÷ åö ÷ùç
,øòöøòä òøòééæ ïéà ïøòåå ïòâðéìùòâðééà äøåú øòã ïåô
 ë"ò ,äøåú éã ïåô íòè íòã ïøétù ïìòåå ééæ ïåàיח.

¨
¨
âòè éã ïéà ,ìétùééá íåö .ñìàîòã
ïòååòâ æéà ñàåå
©
© ñìàîòã
¨
¨ ,çñt ïåô
ïòâðàâòâñéåøà
ïòðòæ ïãéà éã ñàåå
¨ ,çñt øàé
¨ ñòãòé ïòðòæ ,íéøöî ïåô
ìàøùéî úåùôð" àã
¨ úåîùð òùéãéà ¯ "íéøöîî íéàöåéù
"ñéåøà© ïòééâ" ñàåå
©
ééæ ãìàáéåå
,ïåéñ¯ ùãåç íòã ïéà êéåà ."íéøöî" ïåô
©
¨
êéåà æéà ,éðéñ âøàá
íåö èøòèðòðøòã êéæ ïáàä
¨ ééæ æà© ïøàååòâ
¨
ïøòèðòðøòã ïòðò÷ êéæ ïìàæ
©è÷òìtèðà
©
ïáééìá åö èùéð ïäòæ øòðééà øòãòé óøàã
,àìéîî êéæ ïåà äøåú éã ïòîòð ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã åö
© íåö ïøòèðòðøòã
áåè íåé íåö ïééâåö èùéð ïåà ,âéèìéâëééìâ
ïåéë ,äæä ùãåçá íâå") 'åëå éðéñ âøàá

וואס בïשטות איז
טאג פון חודש סיון ,ווערט ָאנגערופן "יום המיוחס"ָ ,
באקאנט ַאז דער צווייטער ָ
יח .עס איז ַ ַ
געזאגט "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"
האט דער אויבערשטער
ָ
טאג ָ
דער טעם דערפון ,ווייל יענעם ָ
יאר איז דער אויבערשטער "מייחס" די אידן און ער הייבט זיי אויף ,און הייליגט
דאס הייסטַ ,אז יעדעס ָ
)שמות יט ,ו(ָ ,
פאלק.
פאר איהם ַא "ממלכת כהנים" און ַא הייליג ָ
זיי צו ווערן ַ
'זאגט נישט תחנון פון ראש חודש סיון ביז יום טוב
אויך געפינט מען להלכה )שו"ע או"ח סי' תצד ,רמ"א ס"ג( ַאז מ ָ
טאג פון חודש
דאס איז
דערפאר ווייל אין צווייטן ָ
ַ
זאגן די ïוסקים )דער "מגן אברהם" ,און דער "משנה ברורה"( ַאז ָ
שבועותָ ,
פאנגען זיך ָאן די
זאל זיי הייליגן צו די תורה ,און
האט דער אויבערשטער
דערנאך ַ
ָ
געזאגט צו משה ַאז ער ָ
ָ
סיון ָ
טאג ,און אין ַאלע דורות טוט דער אויבערשטער
דריי טעג פון הגבלה ,זעהט מען ַאז דער ענין גייט אן ביז'ן היינטיגן ָ
הייליגן אידישע קינדער אין די יעצטיגע טעג.
פאלט
פארוואס עס ווערט ָאנגערופן "יום המיוחס" ,ווייל יום כיïור ַ
זאגט ַא טעם ַ ָ
דער "ערוך השלחן" )סי' תצד ס"ז( ָ
דאס איז דער יחוס
טאג פון חודש סיון( ,און ָ
טאג ווען עס איז דער "יום המיוחס" )דער צווייטער ָ
אייביג אויס אין דעם ָ
טאגַ ,אז ער איז מכוון ַאנטקעגן יום כיïור.
פון דעם ָ
זאגט איהם
נאך דעם ווי דער מענטש איז זוכה צו טהרת הנפשָ ,
זאגן ַא טיפערע כוונה אין דעם ,ווייל ָ
קען מען ָ
דא מחילת עוונות אין יום כיïורַ ,אזוי
דער אויבערשטער" :ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" ,און ïונקט ווי עס איז ָ
איז דער אויבערשטער מוחל די עבירות פון אידישע קינדער אין חודש סיון ,ווען ער וויילט אויס די אידן יעדעס
פאר איהם ַא "ממלכת כהנים וגוי קדוש".
יאר צו זיין ַ
ָ
בארימט זיך מיט
אמאל געזעהן ווי ַא "בנן של קדושים" ַ
האט ַ ָ
צאנזער רב ,בעל "דברי חיים" זי"עָ ,
דער הייליגער ַ
האט דער
בארימט זיךָ .
זיין גרויסן יחוסָ ,אבער זיינע מעשים שטימען נישט מיט דעם "יחוס" מיט וועלכן ער ַ
גאנצע
צאנזער רב איהם
פאר ַאלע דורותַ ,אז די ַ
פאר מתן תורה ,צו ווייזן ַ
געזאגטַ ,אז "יום המיוחס" איז אייביג ַ
ָ
ַ
האבן שוין מקבל געווען די תורה,
נאר
נאך דעם ווי די אידן ָ
"פאר מתן תורה"ָ ...אבער ָ
ַ
חשיבות פון די יחסנים איז ָ
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¨
©
" "èééäøòðòôàìùøàôיטïèìòåå òìà© ìééåå ,
úåòåáù
¨ íòðòáéåäòâ ïñéåøâ íåö âðåèééøâåö ïéà êàã
¨ ïùéåø
âàè
 äáåèì åðéìò àáäכæà© êòìâòî æéà éåæà© éåå ïåà ,
¨ ùèðòî øòã
òðééæ ïâééìåöåö ïøòåå øøåòúð èùéð ìàæ
©
,áåè íåé íòðåô äùåã÷ éã åö õøàä
ïééæ ïåà ïâéåà

åè

© òìà© ïåô øòëòä ïáééäôéåà êéæ ïåà
ïåô ïèéé÷ùéøàð
 èìòåå øòãכא? ïðåáúî êéæ åö êéåà êéæ èééèùøàô ïåà
¨
¨
øòã ñàåå
ïåà ,ïééâðééøà© àã
ïòî èééâ åàåå ,ïééæ
© © ïéà æðåà ïåô èâðàìøàô
© © øòèùøòáéåà
òðòáéåäòâ àæà
.èééö

וואס לערנט תורה ,און ער נעמט אויף דעם דעם עול תורה" ,כשור
דא ַא גרעסערער "יחסן" ווי דער ָ
איז נישט ָ
לעול וכחמור למשא".
פארהערט די קינדער אין די תלמוד
אמאל ַ
האט ער ַ ָ
באזוכט ארץ ישראלָ ,
האט ַ
יט .ווען הרה"ק מסאטמאר זי"ע ָ
וואס ס'איז
האט ער געפרעגט איינע פון די קינדער אין חדרָ ,
פארהערָ ,
תורה "עץ חיים" אין ירושלים .ביים ַ
דאס קינד
האט ָ
דער טייטש פון דעם ïסוק אין ïרשת במדבר ,ביי די מנחות אין מדבר )במדבר ב ,טז( "ושנים יסעו"ָ .
פאר'ן נישט וויסן
האט דער רבי זי"ע איהם
געזאגט" :באמת ,קומט דיר ַא 'ïסק' ַ
ָ
פארןָ ."...
יארן ָ
געענטפערט" :די ָ
גאנצע נסיעה פון ַאמעריקע ביז ַאהער,
פאר מיר ,איז כדאי געווען די ַ
ווארטָ ,אבער ַ
צו ענטפערן דעם טייטש פון ָ
יארן לויפן"...
אזא גוטן "מוסר"ַ ,אז "די ָ
כדי צו הערן ַ ַ
געזאגט )"דברי יואל" ,שבועות ,ע' קכז( אויף די ווערטער פון מדרש )ילקוט ישעיה ,שצא( ַאז
האט
ָ
כ .הרה"ק מסאטמאר זי"ע ָ
לעתיד לבוא וועט דער אויבערשטער ברענגען די בערג תבור און כרמל ,כדי צו בויען אויף זיי דעם בית המקדש.
האבן
האבן
געהאט ווען זיי ָ
ַ
וואס זיי ָ
פאר די השתוקקות און דעם רצון ָ
זיי וועלן זוכה זיין דערצו ַאלס א שכר ַ
דאך ַא קל וחומר,
סאטמארער רב ,איז ָ
ַ
זאגט דער ַ
זאל געגעבן ווערן אויף זיי )ב"ר פצ"ט ,א(ָ .
געוואלט ַאז די תורה ָ
ָ
זאל אויף איהם געבויט
)אז דער בית המקדש ָ
וואס איז נישט מער ווי א "דומם" ,איז זוכה צו גרויסקייט ַ
בארגָ ,
דאך ַא ַ
מה ָ
נאר
דאך ַאוודאי ַאז ַא מענטש קען ַאוודאי געוויס זוכה זיין צו הויכע מדריגות ,אויב ער וועט זיך ָ
ווערן( ,איז ָ
משתוקק זיין און ער וועט וועלן מקבל זיין די תורה.
ַאזוי טייטשט דער טריסקער מגיד זי"ע )"מגן אברהם" ,במדבר ,ד"ה "וידבר"( די ווערטער פון רש"י ז"ל ָאנהייב ïרשת
וואס דער ïשוט'ער טייטש פון רש"י'ס ווערטער איזַ ,אז צוליב
במדבר" ,מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה"ָ ,
פאר די אידן ,ציילט ער זיי אין יעדע צייטָ .אבער דער טריסקער מגיד
די
האט ַ
וואס דער אויבערשטער ָ
ליבשאפט ָ
ַ
זאגט רש"י:
זאגט )בראשית ד ,ה( "ואל קין ואל מנחתו לא שעה"ָ ,
טייטשט" ,שעה" פון לשון "ווענדונג" ]ווי דער ïסוק ָ
וואס ַא איד ווענדעט זיך צו
באליבט יעדע וועדונג ָ
"לא פנה"[ .רש"י לערנט אונזַ ,אז ביי דעם אויבערשטען איז ַ
דאן איז דער אויבערשטער משïיע ַאלע גוטע השïעות און ברכות אויף ַאלע אידן
הארץ ,און ַ
גאנצן ַ
איהם מיט'ן ַ
בכלל ובפרט ,ברוחניות ובגשמיות ,בני חיי ומזוני רויחי ,במהרה בימינו אמן.
דער טריסקער מגיד לייגט צו :די ראשי תיבות פון די ווערטער "מתוך חיבתן לפניו" זענען בגימטריא ַ ,78אזוי
דאס איז דער "מזל העליון" פון וועלכע עס ווערן נשïע ַאלע ברכות ,מרמז צו זיין אויף ַאלע גוטע
ווי "מזלא"ָ ,
השïעות ווען דער איד "ווענדט זיך" ַאליין צו דעם אויבערשטען ,און ער וויל איהם גורם זיין ַא נחת רוח.
האט דערציילטַ ,אז זיין עלטער-זיידע הרה"ק רבי אלעזר מענדל
כא .אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זצ"ל ָ
)פאר די חתונה(
האט זיך משדך געווען מיט איינע פון זיינע גרויסע חסידים .בשעת די אירוסין
ַ
מלעלוב זצ"לָ ,
פאר די כלה.
האט רבי אלעזר מענדל נישט געשיקט מתנות ַ
ָ
זאל ער איהם דערמאנען ַאז
מאןַ ,אז ווען ער וועט זיין ביים רבי'ןָ ,
האט כסדר געמוטשעט איר ַ
די מחותנת'טע ָ
פארשטייט זיך ָאבערַ ,אז ווען דער מחותן איז געווען ביי רבי אלעזר
פאר די כלה ...עס ַ
'דארף שיקן ַא מתנה ַ
מ ַ
פאר די כלה...
האט ער נישט געקענט ַארויפברענגען אויפ'ן מויל ַאזעלכע דיבורים ,וועגן מתנות ַ
מענדלָ ,
מאן דעם מחותןַ ,אז אויב
האט
פאר איר ַ
געזאגט ַ
ָ
מאל ,ביז די מחותנת'טע ָ
אנגעגאנגען עטליכע ָ
ַ
ַאזוי איז עס ָ
פאר די כלה ,קען ער בלייבן ביים רבי'ן...
דארף שיקן מתנות ַ
זאגן דעם רבי'ן ַאז מען ַ
ער וועט נישט ָ
געפארן קיין ירושלים ,צום רבי'ן רבי אלעזר מענדל .ווען רבי אלעזר
אין די שלשת ימי הגבלה ,איז דער מחותן
ָ
האט זיך געפונען ביים קבר פון שמעון הצדיק )ווי ס'איז דער מנהג אין לעלוב צו גיין צום ציון פון שמעון הצדיק אין די
מענדל ָ
האט
האט דער מחותן
טאקע אין הימל ,און ער ָ
געטראכט ביי זיך ,דער רבי איז ַ
ַ
דארט ציילן ספירה(ָ ,
שלשת ימי הגבלה ,און ָ
פאר די כלה...
טאקע שיקן ַ
דאך ַ
נישט קיין געלטָ ,אבער ַא קליינע מתנה קען ער ָ
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געזאגט צום מחותן:
האט רבי אלעזר מענדל געעפענט די טיר ,און
געשטאנען און
ַאזוי ווי ער איז
ָ
געטראכטָ ,
ַ
ַ
 עה ,איך האב דאס נישט געגלייבט אויף אייך ,מחותן שליט"א .אין אזאלכע גרויסע טעג ,שלשת ימי הגבלה,און אזעלכע קליינע שפינדלעך אין קאפ?!
פאר זיין רעביצין:
געפארן ,און
באלד ַאהיים
געזאגט ַ
ָ
ָ
הערנדיג די ווערטער פון רבי אלעזר מענדל ,איז דער מחותן ַ
אנזאגן צו רעדן מיט'ן
נאך
איינמאל ַאז דו וועסט מיר ָ ָ
ָ
וואס פליט אין די הימלען ,און ָ
האבן ַא מחותן ָ
 מיר ָטאקע נישט ַאהיים קומען!...
זאכן ,וועל איך ַ
רבי'ן וועגן ַאזעלכע ַ
דארפן זיך
פאר אונזערע חתנים און כלותָ ...אבער דער
געדאנק איז ,מיר ַ
ַ
דארפן מיר געבן מתנות ַ
ַאוודאי ַ
געאטעמט ַאן ַאנדערן אוויר אין די איצטיגע טעג.
האבן
ָ
אמאליגע אידן ָ
אראïלערנען ווי ַאזוי ַ ָ
ַ ָ
נאווארדאק.
האט ער געלערנט אין דער ישיבה אין ָ ַ ָ
דער סטייïעלער זצ"ל ברענגט ַא מעשהַ ,אז אין שנת תרע"ד ָ
פאטער פון
פאר'ן
אמאל איז ער ַאהיים
האט ַא איד אין שטעטל ,דער ָ
צוריקפארן ָ
ָ
געפארן אויף עטליכע טעג ,און ַ
ָ
ַ ָ
פארט צוריק אין ישיבה ,און דער סטייïעלער
זיינס ַא חבר וועלכער איז געבליבן אין ישיבה ,איהם געפרעגט אויב ער ָ
האט יענער איד אויפגעשריבן אויף ַא צעטל ַא בריוול צו זיין זון ,דעם סטייïעלער'ס חבר,
יאָ .
האט געענטפערט ַאז ָ
ָ
זאל איבערגעבן דעם בריוו
פאר'ן סטייïעלער ,בעטנדיג ער ָ
דאן געלערנט אין ישיבה ,און עס געגעבן ַ
האט ַ
וועלכער ָ
פאר זיין זון אין ישיבה.
ַ
האט שוין מער נישט געקענט
האט
אויסגעבראכן די ערשטע וועלט מלחמה ,און דער סטייïעלער ָ
ָ
צומארגנס ָ
ָ
פאטער ַאוועק פון דער וועלט ל"ע .ווען דער סטייïעלער
נאווארדאק .אינצווישן איז דעם חבר'ס ָ
צוריקפארן אין ָ ָ ָ
ָ
פאר
האט ַא בריוו ַ
האט ער איהם דערציילט ַאז ער ָ
יאר שïעטערָ ,
באגעגענט זיין געוועזענעם חברַ ,אכט ָ
האט ַ
ָ
פאר איהם.
האט ָאנגעשריבן ַ
יאר ָ -
פאטער  -וועלכער לעבט שוין נישט ַאכט ָ
וואס זיין ָ
איהםָ ,
פאטער
פאר דעם חבר איז געווען זייער
וואס זיין ָ
אינטערעסאנט צו זעהן דעם בריוו ָ
ַ
זעלבסט-פארשטענדליך ַאז ַ
ַ
פאלגענדע ווערטער:
דארט געלייענט די ָ
האט ער ָ
האט געעפענט דעם בריווָ ,
פאר איהם געשריבן ,און ווען ער ָ
האט ַ
ָ
"לכבוד מיין טייערע און גאר באליבטע זון ...אחר דרישת שלומך הטוב ,איך בעט דיך זייער שטארק ,מיין קינד,
פאר מיר פון
ביטע געדענק און זאלסט ח"ו נישט פארגעסן ,ווען די קומסט צוריק אהיים ,געדענק צו ברענגען ַ
געזאלצענע הערינג...
דארט,
ַ
ָ
און דער סטייïעלער פירט אויס:
וואס
יאר נישט אויף דער וועלטָ ,
וואס איז שוין ַאכט ָ
 ַאזוי זעהט עס אויס ,ווען מ'זעהט ַא בריוו פון ַא טאטע ָגעזאלצענע הערינג?!...
האט ער געזוכט אויף די וועלט? -
ַ
ָ
פארט
וואס ָ
ארא ïאויף דער וועלט ,איז ער ווי איינער ָ
ַאזוי ווערט געברענגט ַא משל ,ווען דער מענטש קומט ַ ָ
יאר.
פארדינען דערפון שיין געלט דורכ'ן ָ
אויף ַא יריד אין ַא ווייטן ָארט ,צו קויפן סחורה כדי ַאהיימצוברענגען ,און ַ
וואס איז ער
נאך ָ
נארישקייטן ,און נישט קויפן סחורה ַאהיימצוברענגעןָ ,
פארברענגען זיין צייט מיט ַ
אויב ער וועט ַ
דאך
האט ער זיך נישט
האט ער ָ
דאס ָ
אזא ווייטן וועג ,ווייל ָ
געדארפט מטריח זיין ַ ַ
ַ
געפארן? צו עסן און טרינקעןָ ,
ָ
אויך ביי זיך אינדערהיים...
נאמען פון זיין רבי'ן ,הרה"ק בעל "בית
נאכגעזאגט אין ָ
ָ
האט ָ
קאסטעלאניץ זצ"לָ ,
ַ
הגה"ח רבי ישראל שמעון ַ
'זאל זיך נישט
אברהם" זי"ע פון
סלאניםַ ,אז ער פלעגט אין די הייליגע טעג פון חודש תשרי ,שרייען צום עולם" :מ ָ
ָ
פאר ַא ביליגן ïרייז,
מארק" .אנשטאט אויסצונוצן די צייטן איינצוקויפן גוטע סחורה ַ
נאר אויפ'ן ַ
דרייען ַאזוי ווי ַא ַ
נארישקייטן.
און עס
פארברענגט איר די צייט מיט ַ
סאך געלטַ ,
פארדינען דערביי א ַ
יאר ,און ַ
פארקויפן דורכ'ן ָ
דערנאך ַ
ָ
זאל
אמאל
האט איהם געפרעגט אין וועלכע ישיבה ער ָ
וואס ָ
פאר ַא בחור ָ
געזאגט ַ
ָ
האט ַ ָ
דער סטייïעלער זצ"ל ָ
געזאגט" :ס'איז נישט קיין חילוק אין וועלכע ישיבה דו גייסט ַאריין
האט דער סטייפעלער איהם
ָ
ַאריינגיין לערנעןָ ,
פארברענגען די צייט".
לערנען ,דער עיקר איז נישט צו ַ
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¨
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¨
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©
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¨
ïòðòæ ïåéìëå ïåìçî øòãðé÷ 2 òøéà ïåà ,ïøàååòâ
÷ìúñð

האבן
באס
געגאנגען מיט זיין קינד אויפ'ן
אמאל
סטאנציעָ ,ַ
"סיידוואק" ,און ָאנקומענדיג נעבן די ָ
ָ
ַ
כבַ .א איד איז ַ ָ
"באנאנא" .זיי זענען געלעגן אויפ'ן
שאלעכטס פון ַא
ַ ַ ַ
פאטער און קינד  -זיך אויסגעגליטשט אויף ַא ָ
ביידע ָ -
איבערגעפארן רח"ל.
האט זיי שיער
"כביש"
ָ
וואס ָ
באסָ ,
פארן ַא ָ
)טראטואר( אין דער מינוט ווען עס איז געקומען צו ָ
ָ ַ
שטארקן שטו ïזיין קינד ,און איהם ַארויפגעלייגט אויפ'ן
האט געגעבן ַא
טאטע זיך שנעל
ַ
געכאïט ,און ָ
ַ
האט דער ַ
ָ
האסטו
טאטן:
האט ער
פארוואס ָ
"טאטעָ ַ ,
ַ
געהאט ַא "טענה" צו זיין ַ
ַ
דאס קינד איז געקומען צו זיךָ ,
"סיידוואק" .ווען ָ
ָ
האט
אזא
באגרייפט ער נישט ַאז מיט דעם "שטוָ "ï
פארשטאנדַ ,
ַ
שטארקן שטו ."...!?ïמיט זיין קליינעם ַ
ַ
מיר געגעבן ַ ַ
דאס גלייכן,
פאטער
פארשטייןַ ,אז יעדער "שטו "ïאון ָ
דארפן מיר אויך לערנען צו ַ
געראטעוועט זיין לעבןַ .אזוי ַ
ַ
זיין ָ
געפאר און משïיע צו זיין אויף אונז ַאלע ברכות און טובות.
ראטעווען אונז פון
ַ
איז נישט מער ווי ַא ïתח הצלה צו ַ
אמאל שבת חול המועד סוכות ,ביים "טיש",
האט דערציילטַ ,אז ַ ָ
דער גערער רבי ,הרה"ק בעל "בית ישראל" זי"עָ ,
געזאגט" :די וועלט איז נישט ווערט ַאפילו איין קרעכץ" ...בשעת
האט הרה"ק רבי שלמה לייב לענטשנער זי"ע
ָ
ָ
געכאïט
האט
באנק זיך
ַ
צעבראכן )צוליב דעם געדרענג צווישן די חסידים( ,און רבי שלמה לייב ,וועמענס פוס ָ
ָ
האט ַא ַ
מעשהָ ,
געהאט ַאן
האט
ַא
ַ
האט ַא חסיד וועלכער איז געווען ָאנוועזנד ,און ָ
האט געגעבן ַא קרעכץָ .
באנקָ ,
קלא ïפון דער ַ
ַ
געזאגט ַאז די וועלט איז נישט
דאך ערשט
ָ
האט ָ
מאס פון "תמימות" ...געפרעגט דעם רבי'ן" :דער רבי ָ
איבעריגע ָ
האט געליטן
וואס ער ָ
האב איך געהערט ווי דער רבי קרעכצט פון דעם זעץ ָ
דא ָ
ווערט ַאפילו איין קרעכץ" ,און ָ
האט הרה"ק רבי שלמה לייב געענטפערט דעם איד:
באנקָ .
פון דער ַ
טאקע גערעכטָ ,אבער ווען עס טוט וויי ,שרייט מען...
 דו ביזט ַזאגןַ ,אוודאי מעג
האט געמיינט צו ָ
האט עס געגעבן צו פארשטייןַ ,אז דער לענטשנער ָ
און דער "בית ישראל" ָ
דארף ער געדענקען ַאז באמת איז די וועלט
נאר אין זיינע געשרייען ַ
ַא מענטש קרעכצן ווען עס טוט איהם ווייָ ,
ïאסירונגען ַארום און
'זאל געבן ַאפילו איין קרעכץ אויף איר ,און
מ'זאל נישט נתïעל ווערן פון ַאלע ַ
ָ
נישט ווערד מ ָ
פאר די טובה פונעם מענטש.
נאר גלייבן ַאז ַאלעס איז פון הימלַ ,
ַארוםָ ,
ציין-דאקטאר )"דענטיסט"( ַאז
האט גענומען זיין זון צום
עס ווערט געברענגט ַא משלַ ,א
ָ
ָ
פאטער ָ
דערבארימדיגער ָ
ַ
פארבונדן
אזא
ציין-באהאנדלונג איז ַ
ַ ַ
פארשטענדליך ַאז ַ ַ
פאררעכטן .עס איז ַ
'דארף ַ
וואס מ ַ
זאל אויסהיילן זיינע ציין ָ
ער ָ
דערפאר ווייל ער מיינט די טובה פונעם
נאר
שטארקע
מיט
ַ
טאטע טוט עס בלילת ברירה ,און ָ
ווייטאגןָ ,אבער דער ַ
ָ
ַ
זאל איהם נישט וויי טוהן
זון ,וועגן דעם פירט ער איהם צום
זאל אויסהיילן זיינע צייןַ ,אז עס ָ
ציין-דאקטאר ער ָ
ָ
ָ
באהאנדלונג.
פאר דער ַ ַ
זאל איינשטימען צו גיין צום דענטיסט ַ
דאס קינד ער ָ
אין דער צוקונפט .ער ïרובירט איבערצייגן ָ
באשעפטיגט זיך מיט איהם ,ווייל עס
דאס קינד איז
דאקטאר ַ
ָ
געגאנגען ,און אויב ער וויינט און שרייט ווען דער ָ
ַ
ָ
דאס קינד וויינט ,ווייל ַאזוי
פאטער ַאוודאי נישט מקïיד זיין ווייל ָ
באהאנדלונג ,וועט דער ָ
דאך איהם וויי די ַ ַ
טוט ָ
"אז עס
'קלאגט אין צייט פון ַא
זאגטַ :
ווייטאג ,ווי די וועלט ָ
ָ
איז דער שטייגער פון דער וועלטַ ,אז מ'וויינט און מ ָ
נאר איהם שלעכטס
טאטן ַאז ער מיינט ָ
האבן תרעומות אויפ'ן ַ
דאס קינד וועט ָ
טוט וויי ,שרייט מען"ָ .אבער אויב ָ
דאך ַאז עס איז נישט
האבן צער פון ַאזעלכע רייד ,ווייל ער ווייסט ָ
דאך דער טאטע ַאוודאי ָ
צו טוהן ח"ו ,וועט ָ
טראפ אמת.
פארהאן דערין ַאפילו ַא
ָ
ַ ַ
דאך
האט ָ
דער נמשל :עס איז נישט קיין עוולה אויב דער מענטש וויינט אויף זיין מצב ,ווייל דער אויבערשטער ָ
טאר נישט "קריטיקירן" דעם
נאר דער מענטש ָ
באשאפן די וועלטַ ,אז "ווען עס טוט וויי שרייט מען"ָ ,
ַאזוי ַ ַ
פאר'ן מענטש ַאז ער ליידט צער
אויבערשטען'ס הנהגה ,און אפי' אויב מיט זיינע פליישיגע אויגן זעהט עס אויס ַ
זאל עס ָאננעמען באהבה ובשמחה.
דארף ער גלייבן באמונה שלימה ַאז ַאלעס איז לטובה ,און ער ָ
און יסורים ח"וַ ,
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וואס ווערן
ָ  די מאכלים.פאר'ן מנהג צו עסן מילכיגע מאכלים אין יום טוב שבועות
ַ דאס קען זיין ַא טעם
ָ .כג
וואלטן נישט קודם
בא'טעמ'ט און
וואלטן
ָ געשמאק אויב זיי
ַ
ַ קיינמאל נישט געווען ַאזוי
ָ
ָ ,געמאכט פון קעז
ַ
 ַאז דער מענטש,דאס לערנט אונז
אדורכגעגאנגען דעם
ָ .פארדארבונג פונעם מילך
ַ ַ פארזויערונג און
ַ ראצעס פוןï
ָ
ַ
ַ
דאס
ָ דארף געדענקען ַאז
ַ ,דאכט זיך איהם ַאז זיין מזל איז "זויער" חלילה
ַ  ביז עס,וואס גייט ַאדורך שוועריגקייטן
ָ
.וואס וועט ַארויסקומען דערפון
ָ  דער תועלת,"איז נישט מער ווי ַא צוגרייטונג צו די "קעז
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געזאגט
האט ער
ָ
באוויזן צו די אידן ביים מעמד הר סיניָ ,
האט זיך ַ
כד .מיר געפינען ַאז איידער דער אויבערשטער ָ
צו משה רבינו ע"ה )שמות כד ,א( "ואל משה אמר ,עלה אל ה' ,אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל".
קום ַארויף צו מיר ,דו ,און ַאהרן ,און נדב און אביהוא ,און די זיבעציג זקנים.
דאך
ארויפגעגאנגען? זיי זענען ָ
ַ
פארוואס זענען אלעזר און איתמר נישט אויך ַ
פרעגט דער "טור" )בפירושו על התורה( ַ ָ
זאגט )עירובין נד" (:כיצד סדר משנה ,נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו ,נכנסו
געווען גרעסער ווי די זקנים ,ווי די גמרא ָ
האט געלערנט
נאך דעם ווי משה ָ
בניו ...נכנסו זקנים ...נכנסו כל העם ...נסתלק אהרן ,שנו בניו לזקנים ולכל העם"ָ .
דערנאך
האט ער געלערנט מיט די זיבעציג זקנים ,און
האט ער געלערנט מיט זיינע קינדער ,און
ָ
דערנאך ָ
ָ
מיט אהרןָ ,
האבן זיינע זון געלערנט מיט די זקנים און מיט ַאלע אידן .זעהען
פאלק .ווען אהרן איז נסתלק
געווארן ָ
ָ
גאנצן ָ
מיט'ן ַ
דאך פון דעםַ ,אז אהרן'ס קינדער ,אלעזר און איתמר ,זענען געווען גרעסער אין חכמה ווי די זקנים ,ווייל זיי
מיר ָ
בארג סיני ,און
ארויפגעגאנגען אויפ'ן ַ
ַ
פארוואס זענען די זקנים ַ
דאך געלערנט תורה מיט די זקנים .אויב ַאזויָ ַ ,
האבן ָ
ָ
נישט אלעזר און איתמר?
האט געוואוסט ַאז אהרן'ס קינדער
וואס "לו נתכנו עלילות" )ש"א ב ,ג(ָ ,
ענטפערט דער טורַ ,אז דער אויבערשטערָ ,
בארג ,ווי די חז"ל
און די זקנים זענען מחויב
ארויפגעגאנגען אויפ'ן ַ
ַ
וואס זיי זענען ַ
געווארן שריפה רח"ל דורך דעם ָ
ָ
נאר דער
באשטימט
זאגן )תנחומא בהעלותך ,טז( ַאז
געווארן אויף זיי דער עונש פון שריפה רח"לָ ,
ָ
דעמאלס איז ַ
ָ
ָ
צוגעווארט אויף נדב און אביהוא,
האט
האט נישט
ַ
געוואלט שטערן די שמחה פון די תורה ,און ער ָ
ָ
אויבערשטער ָ
געווארן ,ווי דער ïסוק
יאר ,ווען דער משכן איז אויפגעשטעלט
ָ
טאג פון חודש ניסן אין קומענדיגן ָ
ביז דעם ערשטן ָ
האט
זאגט אין דער היינטיגער ïרשה )ג ,ד( "וימת נדב ואביהוא לפני ה' בהקריבם אש זרה וגו'" .אויף די זקניםָ ,
ָ
דעמאלס
צוגעווארט ביז דעם חטא פון די מתאוננים )ווי עס ווערט דערציילט אין ïרשת בהעלותך( און
דער אויבערשטער
ָ
ַ
געווארן פון דער וועלט רח"ל.
זענען זיי צוגענומען
ָ
געדארפט נסתלק ווערן און
וואלטן זיי אויך
ַ
בארגָ ,
ארויפגעגאנגען אויפ'ן ַ
ַ
וואלטן אויך ַ
אויב אלעזר און איתמר ָ
געוואלט ַאז
דאך נישט
פארשניטן
ָ
האט ָ
געווארן רח"ל .דער אויבערשטער ָ
ָ
וואלטן ַאלע קינדער פון אהרן הכהן ַ
דאן ָ
ַ
געלאזט
האט ער אין ָאנהייב זיי נישט
ָ
פארשניטן ווערן ,און וועגן דעם ָ
זאלן ַ
די קינדער פון די הייליגע כהונה ָ
בארג )מובא בס' "מושב זקנים" בשם הרא"ש ז"ל(.
ַארויפגיין אויפ'ן ַ
דאס איז מרומז אין די טעמים פון די נגינה אויף דעם דערמאנטן ïסוק" :ואל משה אמר עלה אל ה' ,אתה
ָ
וואס די טעמי הנגינה אויף די ווערטער זענען "קדמא ואזלא ,מונח רביעי"ַ ,אז פון די פיר
ואהרן ,נדב ואביהוא"ָ ,
בארג ,ווייל "קדמא ואזלא"  -דער אויבערשטער,
האט מען
איבערגעלאזט צוויי זון אונטן אויפ'ן ַ
ָ
קינדער פון אהרן הכהןָ ,
וואס גייען ַארויף אויף
האט זיך מקדים געווען צו זעהן ַאז "ואזלא"  -די ָ
וואס ער זעהט ַאלעס פון פריער )"קדמא"( ָ
ָ
האט דער אויבערשטער
פאר זייער טובה וועגןָ ,
פאר זייער צייט רח"לַ .
בארג וועלן ַאוועקגיין פון דער וועלט ַ
דעם ַ
בארג ,און זיי זענען געבליבן אונטן.
פאר אלעזר און איתמר ַארויפצוקומען אויפ'ן ַ
באפוילן ַ
נישט ַ
אזא געהויבענעם
פון דעם לערנען מיר ַא מורא'דיגן לימוד איבער די מדריגה אין אמונה פון אהרן הכהן .אין ַ ַ
האט געזעהן ַאז ער איז
גאנצע וועלט ָ
בארג סיני ,און די ַ
אראïגעקומען אויפ'ן ַ
זמן ,ווען דער אויבערשטער איז ַ ָ
האט אהרן געזעהן ווי די  70זקנים ,וועלכע זענען געווען אין ַא קלענערע מדריגה ווי
באשעפערָ ,
דער איינציגער ַ
בארג ,משיג צו זיין מדריגות ָאן ַא שיעורָ .אבער זיינע צוויי
זיינע צוויי זון אלעזר און איתמר ,גייען ַארויף אויפ'ן ַ
פארוואס
פארשטאנען ַ ָ
ַ
האט אהרן הכהן ַאוודאי נישט ַ
פאלקָ .
גאנצן ָ
זון ,אלעזר און איתמר ,בלייבן שטיין אונטן מיט'ן ַ
האט ַאזוי געטוהן.
דער אויבערשטער ָ
פארוואס עס קומט זיי צו בלייבן
האבן מסתמא זיך געוואונדערט ַ ָ
אויך זיינע הייליגע זון ,אלעזר און איתמרָ ,
פאר אונזערע גרויסע יגיעות אין עבודת ה'? דער אויבערשטער
דאס דער שכר ַ
פאלק .צו איז דען ָ
אונטן צווישן דעם ָ
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דאזיגע "דערנידעריגונג" ,וועט איבערבלייבן ַא זכר
נאר אין זכות פון די ָ
ווארט צו ,וועסטו זעהן ַאז ָ
זאגט ָאבערַ ,
ָ
אïשטאמיגע פון
ַ
פאר דער משפחה פון אהרן הכהןַ .אלע כהנים אין ַאלע דורות וועלן גערעכענט ווערן צווישן די ָ
ַ
דאזיגע "השïלה".
אדאנק די ָ
אהרן און זיינע קינדערַ ַ ,
)וואס
וואס שטייט ביי שלמה המלך ע"ה )מ"א ה ,יב( "וידבר שלשת אלפים משל"
ָ
דאס איז מרומז אין דעם ïסוק ָ
ָ
זאגן ַא רמז" ,שלשת אלפים"
האט
ָ
זאגןַ ,אז שלמה המלך ע"ה ָ
בïשטות מיינט דער ïסוק צו ָ
געזאגט דריי טויזענט משלים( .קען מען ָ
וואס זייערע נעמען הייבן זיך ָאן מיט'ן אות "אלף" :אהרן ,אלעזר און איתמר .פון
איז ַא רמז אויף דריי מענטשן ָ
די דריי מענטשן זעהען מירַ ,אז אפילו אויב עïעס זעהט אויס בשעת מעשה ווי נישט גוט חלילה ,איז עס באמת
ַא טובה און ַא ברכה.
נאר ווי מיין חבר איז געשטיגן ברוחניות
דארפן מיר געדענקען ,בפרט ווען דער מענטש
אמאל ,זעה ָ
טראכט ַ ָ
ַ
דאס ַ
ָ
געווארן ַא "כלי קודש"ַ ,א מגיד שיעורַ ,א ראש ישיבהַ ,א רבי ...יעדער
פילפאכיג מער ווי איך בין געשטיגן .ער איז
ָ
נאמען ַאלס ַא מומחה
איינער לויט זיין מדריגהָ .אדער בגשמיות  -מיין חבר איז
האט ַא גוטן ָ
געווארן רייך ,ער ָ
ָ
גארנישט דערגרייכט...
באשיינען דעם
האב ָ
אויבנאן אין די בעסטע ישיבות ,און איך ָ
ָ
אויף ַא געוויסן פאך ,זיינע קינדער ַ
זאל זיך צוקוקן ווי ַאלעס איז
נאר ער ָ
זאל נישט זיין קורצזיכטיגָ ,
אויף דעם איז דער ענטפערַ ,אז דער מענטש ָ
וואס צום סוף
אמאל שטעלט זיך דער חשבון ַארויס ַאזוי ווי ביי אהרן הכהןָ ,
פאר זיין טובה וועגןָ ַ .
מיט ַא חשבון ַ
זאל איבערבלייבן אויף שטענדיג ַא זכר פון זיינע קינדער
גאנצע "ירידה" איז געווען כדי עס ָ
איז אויסגעקומען ַאז די ַ
דאס איז אמת.
מאל זעהט מען עס ערשט אויפ'ן עולם האמתָ ,אבער ס'איז
קלאר ַאז ָ
ָ
די כהניםָ .אפט ָ
געזאגט )געברענגט אין ספר 'ליקוטי הרי"ם'(ַ ,אז שבועות איז דער חשוב'סטער
האט
ָ
כה .הרה"ק בעל חידושי הרי"ם זי"ע ָ
יאר.
גאנצן ָ
טאג פון ַ
און טייערסטער ָ
מ'זאגט "והוא רחום" ביי מעריב מוצאי יום
פארוואס
האט ער
ָ
געזאגט )'ליקוטי הרי"ם' ,יום הכיפורים(ַ ,א טעם ַ ָ
ָ
אויך ָ
האבן ליידער נישט די
נאר
וויבאלד מיר ָ
ַ
דאך ערשט מוחל געווען אונזערע עוונות אין יום כיïור? ָ
'האט ָ
כיïור ,מ ָ
זאגן מיר "והוא רחום יכïר" ,ע"כ.
גאנצע אמונה ַאז מיר זענען
פאר דעם ָ
נאך יום כיïורַ ,
אינגאנצן ריין ָ
ַ
אמת'ע און ַ
דארפן זיך מחזק זיין מיט "אמונת
דאס זעלבע אויך לגבי דעם יום טוב שבועות ,מיר ַ
זאגן ָ
לענינינו ,קען מען ָ
זאגן שïעטער,
דארפן ָ
זאלן נישט ַ
האבן "אמונה" און גלייבן אין דער געהויבנקייט פון דעם זמן ,כדי מיר ָ
עתיך" ,צו ָ
"והוא רחום יכïר"...
פארברענגט דעם יום טוב שבועות אין ïרעשבורג ביים הייליגן
האבן ַ
באקאנטַ ,אז צוויי חסידים ,וועלכע ָ
עס איז ַ ַ
דארט אויסגעזעהן
האט ָ
פאר הרה"ק השר שלום זי"ע פון בעלזא ,ווי ַאזוי עס ָ
האבן געשילדערט ַ
"חתם סופר" זי"עָ ,
"אה ,דער הייליגער
האט דער הייליגער בעלזער רב
געזאגטָ :
ָ
שבועותַ ,אז עס איז געווען "מער ווי נעילה יום כיïור"ָ .
באצייכנט ַאלס "דער הייליגער חתם סופר".
האט ער איהם ַ
דאן און ווייטערָ ,
חתם סופר" ...און פון ַ
פאר'ן עלות
פארטאגסַ ,
אמאל יום טוב שבועות ַ ָ
האט דערציילטַ ,אז ַ ָ
ראטה זצ"לָ ,
כו .החסיד המפואר רבי אלי' ָ
האט רבי
השחר ,ווען ער איז געווען ביים כותל מערבי מיט זיין רבי'ן הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"עָ ,
שלמה'קע זיך ָאנגערופן צו איהם" :יעצט פרעגט מען אין הימל צו מ'וויל מקבל זיין די תורה .קום ,וועלן מיר
צוזאמען ענטפערן 'נעשה ונשמע'."...
ַ
זאגט )שבת
כז .דער גאון רבי שלמה זלמן
וואס די גמרא ָ
האט געברענגט ַא ראיה דערצו ,פון דעם ָ
אויערבאך זצ"לָ ,
ַ
טאר מען נישט נעמען בלוט )"הקזת דם"( ,צוליב דעם חשש פון יום טוב שבועות,
קכטַ (:אז יעדן ערב יום טוב ָ
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äîùð éã ìééåå ,äøåú øòã ïåô ìåò íòã êéæ óéåà ïòîòð èîå÷ äðéúð øòã ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà øàô
© ùèðòî øòã ñàåå
¨ äìá÷ éã ïåô
.øåã ïãòé ïéà êéæ èðéôòâ ä"ò åðéáø äùî ïåô
äøåú ïúî ééá èîå÷àá
¨ ñòãòé úåòåáù áåè íåé ïéà
.øàé
(åè ,ë úåîù) ÷åñt ï'ôéåà ,èáééøù "ìàåîù éøáã" øòã
"¨ ñòãòé æà© ,"÷åçøî åãîòéå åòåðéå íòä àøéå
øàé
ä"ã .è÷) ò"éæ "ïøäà úéá" øòã èùèééè ,äæ ïéðòî
¨
"¨ æéà ."øáãé äùî" (èé ,èé úåîù) ÷åñô íòã (äùî
ìééåå ,äøåúä úìá÷ ïåô äðéçá éã ééðñàãðåô
àã
¨ ïåô øòëàååù
©
¨ èøòåå úåøåã éã ïåô äâøãî éã èòåå øò" ¯ "øáãé" ,ãéúò ïåùì à© èâàæ
¨ ÷åñt øòã
øàé
êàã
¨
¨ àåä êåøá øòèùøòáéåà øòã ïåà ,øàé
¨ åö ïéà ïãòø åö èééøâòâðà¨ æéà åðéáø äùî ìééåå ,"ïãòø
èìàååòâ
èàä
¨ äøåúä úìá÷ ïåô øåà øòã æà© ïåà ïééæ øäèî êéæ ìéåå ñàåå
¨ ãéà ïãòé èéî øåã ïãòé
êéåà ïòðééùôéåà ìàæ

וואס הייסט
בארג סיני
ַ
)פאר קבלת התורה( ,איז ערב שבועות ַארויס ַא רוח ָ
וואס ווען די אידן זענען געווען ביים ַ
ָ
וואלט דער רוח גע'שחט'ן זייער פלייש
וואלטן
דעמאלס נישט מקבל געווען די תורהָ ,
ָ
"טבוח" ,און אויב די אידן ָ
האט מען עס גע'אסר'ט אויך אין יעדן ַאנדערן ערב יום טוב ,מובא ברמ"א
און בלוט )און
וויבאלד ערב שבועות איז ַא סכנה צו נעמען בלוטָ ,
ַ
יארן צוריקָ ,אבער
ארויסגעגאנגען טויזנטער ָ
ַ
דאך ַ
דאזיגער "רוח" איז ָ
פארשטיין ,דער ָ
דארף מען ַ
או"ח סי' תס"ח ס"י(ַ .
טאג ,צו
שאפט עס ח"ו אויך היינטיגע צייטןַ ,אז
מ'האט צוליב דעם גע'אסר'ט ביז'ן היינטיגן ָ
ָ
פאר ַא סכנה ַ
וואס ַ
ָ
נעמען בלוט ערב שבועות?
האט עïעס
ענטפערט דער "מחצית השקל" )שם ,סקט"ו(,
באקאנט ַאז אין יעדן זמן ווען עס ָ
וויבאלד עס איז ַ ַ
ַ
ווידעראמאל נתעורר ַאביסל מעין יענער ענין ,קומט
ïאסירט מיט אונזערע עלטערן ,ווען עס קומט יענער זמן ווערט
ַ ָ
ַ
אמאל
נאך ַ ָ
וואס אידן זענען ָ
נאר דורך דעם ָ
יאר ,און ָ
וואס הייסט "טבוח" ,גייט ַארויס יעדעס ָ
אויס ַאז דער "רוח" ָ
וואס
מקבל די תורה אין יום טוב שבועות ,ווערן זיי
פארשטיין ָ
געראטעוועט פון דעם "רוח" .לויט דעם קען מען ַ
ַ
זאלן
נאר כדי מיר ָ
נאר ַאלס ַא "זכר" און סימןָ ,
איז דער ענין צו זיין נזהר אויך היינט פון נעמען בלוט ,און נישט ָ
האבן חיות בפועל אויך היינט.
ָ
יאר,
וואס איז
באנייט ח"ו יעדעס ָ
דעמאלס געווען ווערט ַ
ָ
דאך ַאז "מדה טובה מרובה" ,אויב די סכנה ָ
מיר ווייסן ָ
דאס געבן די תורה ,און
דאך ַאוודאי געוויס ,קל וחומר בן בנו של קל וחומרַ ,אז ַאלע ענינים פון מתן תורהָ ,
איז ָ
פונדאסניי ,אויך אין אונזער
יאר
ָ
די דערנענטערונג פון אידישע קינדער צו דעם אויבערשטען ,ווערט נתעורר יעדעס ָ
יאר תשפ"א...
היינטיגן דור  -אין ָ
באקאנט ַאז מ'שערט נישט ָא ïדי נעגל פון די הענט און די פיס
נאך ַא ראיה דערצו ווערט געברענגט ,עס איז ַ ַ
ָ
געזאגט צום "בית יוסף" ז"ל(ָ ,אבער פונדעסטוועגן,
האט עס
ָ
וואס ָ
טאג )"מגן אברהם ,,סי' ר"ס ,בשם דעם "מגיד מישרים"ָ ,
אין זעלבן ָ
זאגט אויך דער
נאמען פון הרה"ק רבי אלימלך רודניקער זי"ע )און ַאזוי ָ
ברענגט דער "ליקוטי מהרי"ח" )ח"ג ,דף מה( אין ָ
דארף מען נישט מקפיד זיין דערויף ,און מ'מעג שניידן די נעגל פון די הענט און
'חידושי הרי"ם'(ַ ,אז ערב שבועותַ ,
טאג.
פיס אין איין ָ
דערפאר ,ווייל עס שטייט אין זוהר הקדוש )פ' אמור ,געברענגט ביים סוף פון "תיקון ליל שבועות"(ַ ,אז
זאגט ַא טעם
ַ
ער ָ
וואכן ,כדי זיך צו רייניגן פון יעדע
געזאגט
האט
מ'זאל ציילן ספירת העומר זיבן ָ
ָ
ָ
פארוואס די תורה ָ
דער טעם ַ ָ
זאלן קענען מקבל
נאכ'ן ציילן ספירה ,טובל'ט מען זיך אין ַא מקוה טהרה שבועות
ביינאכט ,כדי מיר ָ
ַ
טומאה ,און ָ
אראïנעמען ַאלע חציצות פונעם
זיין די תורה בטהרה אין יום טוב שבועות
דאך ַ ָ
פאר דער טבילה ,מוז מען ָ
בייטאגַ .
ָ
דאך זיין ַא 'חציצה' ביים
גוף ,און דעריבער ,אויב ער וועט נישט ָאïשניידן די נעגל פון די הענט און די פיס ,קען ָ
וואס איז מעכב די טבילה .וועגן דעם מעג מען מן הדין ָאïשניידן די נעגל פון די הענט און די פיס
טובל'ען זיךָ ,
טאגַ ,אזוי ווי ביי ַא טבילת מצוה.
אין איין ָ
יאר תשפ"א צו שניידן די נעגל פון די
'האט אונז מתיר געווען אין היינטיגן ָ
זאגןַ ,אז אויב מ ָ
לויט דעם קען מען ָ
דאך ַא סימן ַאז
נאר
דעמאלס ,איז ָ
ָ
'זאגט נישט ַאז דער היתר איז געווען שייך ָ
טאג ,און מ ָ
הענט און פיס אין איין ָ
האבן זיך מטהר געווען ווען זיי זענען געווען אין מדבר ,און
דארפן זיך אויך רייניגן ַאזוי ווי אונזערע עלטערן ָ
מיר ַ
האבן מקבל געווען די תורה
אויך מיר וועלן מקבל זיין די תורה אין יום טוב שבועות בפועל ממשַ ,אזוי ווי זיי ָ
בארג סיני.
ביים ַ
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áë

¨ ïòî èäòæ ,"á÷òé úìéä÷ äùøåî ,äùî åðì .úåøåã òâéøòãéð éã ïéà ïåà øòèøò òâéøòãéð éã ïéà
æà© êàã
¨ èøòåå äøåú éã
¨ ,éðéñ âøàá
© íééá ïòðàèùòâ
©
?"äùøåî" ïôåøòâðà¨ àé
ïáàä
ïòðòæ ïãéà éã ïòåå
òâéãøòèòtù éã éåæà© éåå ùãå÷ä çåø øòééæ èéî ïäòæòâ ééæ
ïôåøòâðà¨ èøòåå äøåú éã ,"úîà úôù" øòã èøòôèðò
¨
ééæ éåå ïäòæòâ ïáàä
ééæ ïåà ,ïäòæñéåà ïìòåå úåøåã
è÷ðåt .ïáòì ïåô íéåá øòã ¯ "íééç õò"
,ùéðøòèöðéô òëéì÷òøù à© ïéà "ñðèééååøòãðåô ïòééèù"
¨ ñòãòé úåøét ñéåøà© èéâ íéåá à© éåå éåæà©
éåæà© ,øàé
¨ ,äøåú éã ìá÷î ééæ ïòðòæ ,ïâòååèñòãðåô ïåà
ééæ ïáàä
¨ ñòãòé 'èëåøô' òøéà äøåú éã èééðàá
©
ïâòåå ïåà ,øàé
© © êéìâòî æéà'ñ éåæà© éåå) óéåøòã èøòãðåàååòâ øòééæ êéæ
àæà
úåøét éã óéåà úåòåáù ïéà èôùî'òâ ïòî èøòåå íòã
¨ úåîùð òâéøòãéð òëìòæà© æà© ,êàæ
©
éã ïéà äøåú éã ïòîòð êéåà ïìàæ
¨ ,(.æè ä"ø) íéåá ï'ôéåà ïñ÷àåå
© ñàåå
¨
èøòåå'î ,èñééä ñàã
¨ íòã óéåà ïåà ,(ïèééö òèñøòèöðéô
àøéå" ,÷åñt øòã èâàæ
¨ äøåú éã ïåô úåùãçúä éã óéåà ètùî'òâ
èøòåå ñàåå
."åòåðéå íòä
áåè íåé øòã èøòåå íòã ïâòåå ïåà ," כטíééç õò" ïôåøòâ
¨ èâàæòâëàð
¨
¨ ìàî
¨
©
¨
¨ ñàåå
¨ ,"íéøåëéáä íåé" ïôåøòâðà¨ êéåà ñò ñàåå
êàñ
à© ïéåù ïáàä
ïéðò øòã æéà ñàã
øéî
© ïåô
äæá (ú"äò åùåøéôì äîã÷ä) "éðå÷æç" øòã èáééøù
.âðåàééðàá
¨ êéà æà© ,øòååù êéà :ïåùìä
íåìç ïéà èøòäòâ áàä
ùøãî øòã éåå è÷ðåt æà© ,"úîà úôù" øòã èâàæ
¨
¨ øò éåå øòôòùàá
©
¨
úøùò éã èâàæ
íòðåô ìå÷ ñàã
¨ (àé ,åøúé àîåçðú)
íéîëç ïåà íéàéáð òìà© æà© ,èâàæ
. כחúåøáãä
© ïéåù ïáàä
¨ úåøåã òìà© ïéà
ïéà ÷ìç øòééæ ïòîå÷àá
¨ ,éðéñ øä ãîòî íééá äøåú øòã âäðî íòã ïâòåå (à"ñøú úåòåáù) èâàæ
¨ "úîà úôù" øòã
øòèøòåå òøòééæ øàð
¨
¨ äðùî éã ìééåå ,èëàðééá
©
,èééö ïééæ ïéà òðééà ñòãòé ïøàååòâ
èùèééèòâñéåà ïòðòæ èâàæ
úåòåáù ïòðøòì åö
¨ ïãòé æéà éåæà© äðéàù ,äøåú ãåîìì êîöò ï÷úäå" (á"éî ,á"ô úåáà)
,äøåú ïúî ïåô ïîæ øòã ,úåòåáù øàé
¨ äøåú ïåô ÷ìç øòééæ ïãéà éã ïòîå÷àá
©
¨ åã ."êì äùåøé
èøòåå ñàåå
,äøåú ïòðøòì åö ïèééøâ êéæ èñìàæ
¨
¨ ïåô âòè òìà© óéåà èééðàá
©
ïòî èîòð êàðøòã
ïåà ,øàé
æéà .äùåøéá øéã åö øòáéøà© èùéð èééâ äøåú éã ìééåå
¨ èâàæ
¨ ÷åñt øòã ,øòååù
óéåà øòðééà øòãòé ,"ìòåtä ìà çëä ïî" ñéåøà© ñò äåö äøåú" (ã ,âì íéøáã) êàã

 ָאנגעבנדיג,ביינאכט
געזאגט דברי תורה ביים טיש יום טוב שבועות
האט נישט
ַ
ָ
ָ , דער הייליגער רוזינער זי"ע.כח
 די ַאלטע:יר זיך ַאזוי ווי דער אייגנטימער פון ַא פעלד איידער מ'שניידט די ווייץï "איך ש:דערפאר
דעם טעם
ַ
דאס זעלבע איז מיט די
ָ ...נאך נישט געשניטן
ָ האט מען
ָ  און די נייע תבואות,דא
ָ תבואות זענען שוין מער נישט
 ַאז יעדעס,דאס הייסט
ָ ...דא
ָ נאך נישט
ָ  און די "נייע תורה" איז,האט מען שוין געענדיגט
ָ ""אלטע תורה
ַ  די,תורה
. אויף ַא ממשות'דיגן אופן, כפשוטו,באנייט
ַ יאר ווערט דער מעמד פון קבלת התורה ווידער
ָ
געזאגט תורה
האט נישט
ָ
ָ  אות נח( ַאז דער "יוד הקדוש" זי"ע,ענליך שרייבט דער "רמתים צופים" )על התנדב"א פי"ח
?נאכט
שבועות
ַ וואס טוט מען ָאבער אין דער הייליגער
ָ ..." "דרך ארץ קדמה לתורה,זאגן
ָ  ווייל די חז"ל,ביינאכט
ַ
 און ַאלע זיינע,חדï ט ַאïאנגעכא
ַ
ָ האט איהם
ָ  און ַאזוי,"מ'גרייט זיך צו קבלת התורה "באימה וביראה ברתת ובזיע
. עיי"ש,האבן געציטערט
ָ איברים
( ַאז מ'לייענט די 'תוכחה' אין פרשת:זאגט )מגילה לא
האט
ָ  די גמרא,געזאגט
ָ
ָ  הרה"ק רבי ברוך'ל מעזביז'ער זי"ע.כט
," שבועות איז די זעלבע בחינה ווי "ראש השנה- " ווייל "עצרת נמי ראש השנה הוא,פאר שבועות
ַ בחוקותי
 צוליב דעם זעלבן, ווען מ'לייענט די תוכחה פון פרשת כי תבא,)אזוי ווי אין חודש אלול
ַ "זאל זיין "תכלה שנה וקללותיה
ָ און כדי עס
 ַאז,געזאגט
האט דער רבי ר' ברוך'ל
ָ
ָ . לייענט מען דעריבער די 'תוכחה' פון פרשת בחוקותי פאר שבועות,(טעם
 ווייל ראש השנה,נאך גרעסער ווי דער פחד אין ראש השנה
ָ ,באמת איז דער פחד פון 'יום הדין' אין שבועות
 איז, ָאבער שבועות,"...ïארא
ָ ַ  ַא קויליטש, "א קויליטש ארויף, פרנסה וכדומה,ט מען אין הימל אויף גשמיותïמש
...יאר
ָ באקומען אין לויף פון קומענדיגן
ַ 'זאל
ָ  וויפיל רוחניות'דיגע שפע מ,דער משפט אויך אויף רוחניות
דארף
האט דער רבי ר' ברוך'ל
ַ  ַאז ראש השנה, ַאזוי ווייט, ווי "רייך" איז דער יום טוב שבועות,געזאגט
ָ
ָ אויך
 און מיט, מיר דערמאנען דעם מעמד הר סיני- "זאגן מיר "אתה נגלית
ָ , )ראש השנה ביי מוסף...""בארגן" פון איהם דעם "אתה נגלית
ָ
. קען מען פון דעם זעהן די גרויסקייט פון יום טוב שבועות,(דעם ווילן מיר מעורר זיין דעם זכות פון די אידן

âë
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èâðòøáòâ èøòåå ñò
ò"éæ "øæð éðáà" ìòá ÷"äøä æà© ,(â úåà ,úåòåáù
¨
¨
âòè éåå éåæà© ïòðòæ âòè òâéèöòé éã æà© ,èâàæòâ
èàä
¨ ,äàåáú éã èééæ'î ïòåå
èééæ ùèðòî øòã øòî ñàåå
ñò ïòåå ïãééðùtà¨ øò ïò÷ ,âòè òâéèöòé éã ïéà ïééà
. לäàåáú éã ïåô èéðù ïåô ïîæ øòã èîå÷
,äòåîùä éôî íéøáã ,"àùãä úåàð")

©
¨ éåæà©
ã"éä ì"öæ éáø øòðöòñàét
øòã êéåà èâàæ
© ãéà øòãòé æà© ,(è"ôøú 'á ìéì ,úåòåáù ,"êìîä
èîå÷àá
¨ ,"äîåúñ äàåáð" à© úåòåáù áåè íåé ïéà
øòã æéà ñàã
¨ ÷ìç
øòã ïéà ïééæ åö âéùî èééøâòâåö æéà øò ñàåå
© æéà ñàã
¨ øòáà¨ ,øàé
¨ ïöðàâ
© ïåô êùî ïéà äøåú
ïìéåäøàô
© ©
ïåà úåøàä éã ïåà ,ïùèðòî éã ïåô ïèìàäàá
ïåà
¨ ïèéîðéà äëåæ æéà'î òëìòåå åö úåøøåòúä
éã æéà øàé
¨ øöåà íòã ïåô íäéà åö ïà¨ èîå÷ ñàåå
¨ òôù
øò ñàåå
© èàä
¨
.úåòåáù áåè íåé ïéà ïòîå÷àá

êøã")

© øòã èà .èééö ïééæ ïéà ïåà èøà¨ ïééæ
èãðòåå âðåàééðàá
¨
¨ äðëä éã èéåì ,ùèðòî ïãòé ééá êéæ
èàä
øò ñàåå
©
.øòéøô ïåô èëàîòâ
¨ ,"úîà úôù" øòã èøòôèðòøàô
© ,íòã èéåì
ïåùì ñàã
äðéàù ,äøåú ãåîìì êîöò ï÷úä" :äðùî éã ïåô
© åö ïèééøâåö êéæ ìàæ
¨ øòðééà øòãòé ,"êì äùåøé
ïòîå÷àá
© êéæ èééðàá
© ñàåå
¨ äøåú ïéà ÷ìç ïééæ
ñòãòé íäéà øàô
¨ ,äùåøé òèîéèùàá
© à© èùéð æéà ñàã
¨ ñàåå
¨ ,øàé
¨
øàð
© èøòåå ñò
øòñéåøâ øòã ïåà .èééö òãòé ïéà èééðàá
© ï'øàô
© äøåú ïåô ùøåù øòã æéà (úåòåáù ïåô) âàè
¨
ïöðàâ
¨
.ë"ò ,øàé

¨ ,("åîë" ä"ã ,ä"ìøú úåòåáù) èøà¨ øòãðà© ïà© óéåà
èâàæ
øòã ïåô øòèøòåå éã óéåà ,"úîà úôù" øòã
¨ óñåé áø æà© (:çñ íéçñt) àøîâ
èééøôòâ øòééæ êéæ èàä
© ìàæ'î
¨
¨
øàô
ïèòáòâ èàä
ïåà ,úåòåáù áåè íåé ïéà
åàì éà" ìééåå ,("àúìéú àìâò") ùééìô òèåâ ïèééøâåö íäéà
¨ "øéàîä øåà" øòã
ïáå øîàé åà" ä"ã ,úåø úìéâî) èâàæ
ïòåå ¯ "à÷åùá àëéà óñåé äîë ,íéøâ à÷ã àîåé éàä
ìå÷ éäéå" (èé ,èé úåîù) ÷åñt ï'ôéåà æîø à© ("íãà
© à© ñàâ
© øòã óéåà ïòååòâ èìàåå
¨ ,âàè
¨ øòã èùéð
êàñ
©
,"ïèìàä"
ïåùì ïåô æéà "÷æç" ,"ãàî ÷æçå êìåä øôåùä
.óñåé áø ,øò éåå ïùèðòî
¨ íé øòã æà© (.ãé ïéáåøéò) èâàæ
¨ àøîâ éã éåå
äîìù ñàåå
©
¨ ä"ò êìîä éà" èùéð èâàæ
¨ àøîâ éã ,"úîà úôù" øòã èâàæ
íéùîçå äàî ÷éæçî äéä" ,èëàîòâ
èàä
¨
¨ ,"äøåú ïúî åàì
úåàåå÷î 150 éåå ñéåøâ éåæà© ïòååòâ æéà ,"äøäè äå÷î áø ìééåå ,"àîåé éàä" øàð
¨ .øòñàåå
©
¨ íòðòé" ïâàæ
¨ åö èðééîòâ ò÷àè
© èàä
¨ óñåé
ìå÷ éäéå" :æîøî ÷åñt øòã æéà ñàã
ïåô "ùîî âàè
¨
¨ øôåù ìå÷ øòã ,"ãàî ÷æçå êìåä øôåùä èðééîòâ èàä
¨ øò .øòèøòåå òðééæ èâàæòâ
¨
¨ øò ïòåå
èàä'î
ñàåå
èàä
©
© èàä
¨ ,éðéñ øä ãîòî íééá èøòäòâ
¨ èééðàá
© èøòåå ñàåå
¨ äøåú ïúî
ñòìà© ïèìàäèðà
.êéìøòé¯øàé

 ווען." "זיי נישט ַא שוטה:געזאגט צו ַא חסיד
,אמאל ערב שבועות
ָ
ָ ַ האט
ָ , הרה"ק רבי מאיר'ל ַאמשינוב'ער זי"ע.ל
זאגן )חגיגה
האט רבי מאיר'ל
ָ  די חז"ל,געזאגט
ָ
ָ ,וואס דער רבי מיינט דערמיט
ָ האט זיך געוואונדערט
ָ דער חסיד
פאר'ן מענטש
ַ האט מען געגעבן
ָ דא
ָ .וואס מ'געבט איהם
ָ פארלירט ַאלעס
ַ וואס
ָ ( ַאז ַא שוטה איז דער מענטש.ד
,' און אויב ער וועט זיך נישט 'אויסטשוכען,פארמעגן
ַ פארגרעסערן זיין רוחניות'דיגן
ַ ַא געלעגנהייט צו שטייגן און
 וועט, מיט ַאן "אתערותא דלעילא" אין יום טוב שבועותïארא
ָ ַ וואס קומט
ָ ן די לעכטיגקייט און די שפעïאויפצוכא
ַ
.וואס מ'גיט איהם
ָ פארלירט ַא גוטע מתנה
ַ  קומט אויס ַאז ער.גארנישט
ָ פארבלייבן מיט
ַ ער חלילה
 און אין דער תקופה פון,סאך פעלדער
ַ פאטער ַא
ָ באקומען בירושה פון זיין
ַ האט
ָ  ַא מענטש,על דרך משל
 עסן און,פארגעניגנס
ַ פארברענגט ער מיט
ַ , ווען עס איז די בעסטע צייט איינצוזייען די תבואה אין פעלד,תשרי
גארנישט
ָ דאך איהם
ָ  וועט,אזא אופן
ַ ַ  אויף. אנשטאט צו דינגען ַארבעטער און איינזייען די פעלדער,טרינקען
,זאלן ַארויסגעבן גוטע פרוכט
ָ  און אנשטאט זיינע פעלדער,איבערבלייבן ווען עס וועט קומען די צייט פונעם שניט
.פארטריקנטע ביימלעך
ַ דארט טרעפן דערנער און
ָ וועט ער
דאס ווענדט זיך
ָ  ָאבער, מיר שטייען יעצט אין טעג פון רוחניות'דיגע זריעות.פארשטענדליך
ַ דער נמשל איז
,שלאף און ער וועט איינזייען תבואה אין זיינע פעלדער
ן פון זייןïאויפכא
 אויב ער וועט זיך,אינעם מענטש ַאליין
ָ
ַ
נאר ַאזוי וועט מען
ָ  ווייל,פארשטאנד
ַ
ַ זאל אונז שענקען
ָ  ַאז ער,באשעפער
ַ דאס איז אונזער תפילה און בקשה פון
ָ
'האט
ָ וואס מ
ָ " ווען עס איז די צייט פון "שניט" פון די רוחניות'דיגע "פרוכט,יאר
ָ גאנץ
ַ זעהן ברכה אין די תורה ַא
.איינגעזייט אין יום טוב שבועות

ãë

דער פרשה קוואל  -חג שבועות

¨
òâéãøòèòtù éã ïéà êéåà ¯ "÷éúå ãéîìú" øòãòé ñàåå
òìà© ïåô óåñ ï'æéá ,äøåú ïéà ïééæ ùãçî èòåå ¯ úåøåã
¨
¨ ïåà ,úåøåã
ééðñàãðåô
øòáéà êéæ è'øæç èøòåå ñàã
¨ ñòãòé
.øàé

"עצי סרק"  -דער יו"ט איז פאר יעדעם איינעם גלייך

éúá éã ïéà øòîééá ïâééì åö ìàøùé âäðî à© æéà ñò
.úåòåáù áåè íåé ïéà íéùøãî

©"øôåñ íúç" ìòá ïåàâ øòã èáééøù ,óéåøòã íòè à
¨ æà© ,("éäéå" ä"ã ,úåø úìéâî ,úåùøã) ò"éæ
à© æéà ñàã
¨ ïùèðòî éã êéåà æà© ,æîø
òøòééæ ïéà ñéåà ïòäòæ ñàåå
¨ øòîééá) "÷øñ éöò" éåå ïâéåà òðòâééà
ñéåøà© èùéð ïáéâ ñàåå
¨ ééæ ,èñééä ñàã
¨ ,(èëåøô
èùéð ,äøåú èùéð ,èùéð ïáàä
¨
ïéà ÷ìç à© ïáàä
ïùèðòî òëìòæà© êéåà ¯ úååöî
לא
÷© ééæ . úåòåáù áåè íåé ïéà äøåúä úìá
øòáà¨ ïôøàã
ïééæ ìá÷î ïåà ïîæ ïâéìééä íòã ïöåðåöñéåà ïäòæ êéåà

ביינאכט ,און מ'לערנט תורה,
לא .דער "מגן אברהם" שרייבט )ריש סי' תצ"ד( ַאז מ'פירט זיך צו אויף זיין שבועות
ַ
פאר מתן תורה ,און דער
זאגט )שהש"ר פ"א ,נו( ַאז די אידן זענען
נאכט ַ
געשלאפן אין דער ַ
ָ
ווייל דער מדרש ָ
נאכט
שלאףַ .אלס א תיקון
געדארפט אויפוועקן פון
האט זיי
גאנצע ַ
דערפאר ,זענען מיר אויף ַא ַ
ַ
ָ
ַ
אויבערשטער ָ
שבועות.
האבן זיך געגרייט מקבל צו זיין
טאקע מעגליך ַאז  600טויזנט אידן ,וועלכע ָ
פארשטיין ,ווי ַאזוי איז ַ
דארף מען ַ
ַ
אזא התגלות אלקית? עס זענען
זאלן
פאר ַ ַ
נאכט ַ
גאנצע ַ
שלאפן ַא ַ
ָ
בארג סיניָ ,
די תורה ביים מעמד הנבחר אויפ'ן ַ
האט נישט געברענט
דאך געווען צווישן די אידן נביאים און זקנים א.א.וו ,.איז ווי ַאזוי איז מעגליך ַאז זייער נפש ָ
ָ
לאמיר זיך מתבונן זיין ,אויב דער
אין זיין צום מעמד ווען דער אויבערשטער וועט זיך
פאר זיי? ָ
באווייזן ַ
צומארגנס ַ
ָ
אויפגעשטאנען
דאך ַאוודאי
זאגן:
ַ
וואלטן מיר ָ
באווייזן צו דיר"ָ ,
"מארגן וועל איך זיך ַ
ָ
זאל אונז יעצט ָ
אויבערשטער ָ
גאר פרי כדי צו קענען אויפנעמען די שכינה ווי פאסט זיך?
ָ
האט געוואוסט ַאז עס וועלן קומען צייטן ווען
ענטפערט דער "ערוגת הבושם"ַ ,אז דער אויבערשטער ברוך הוא ָ
געוואלט
האט דער אויבערשטער אונז
ָ
אידן וועלן זיין טרוד "על המחיה ועל הכלכלה" – צו ברענגען ïרנסה .ממילאָ ,
איבערלאזן און נעמען אויף זיך דעם עול תורה
דארף מען ַאלעס
ָ
לערנען ַאז אויך אין ַא צייט פון "קטנות המוחין"ַ ,
שלאף,
ארויפגעווארפן אויף זיי ַא
ָ
ָ
האט ער ַ
לויט די מדרגה אין וועלכע זיי געפינען זיך אין יענע צייט .וועגן דעם ָ
געגאנגען מקבל זיין די תורה .פון דעם זעהען מירַ ,אז אפי' אויב ַא
שלאף זענען זיי שנעל
טאקע פון דעם
ַ
ָ
און ַ
דא צייט איהם צו ערוועקן,
מענטש איז
"פארשלאפן" מיט די הבלי הזמן ,די הבלים פון דער צייט ,איז שטענדיג ָ
ָ
ַ
זאל ער מקבל זיין אויף דעם
נאר דייקא אין זיין מצבָ ,
באקומען די "מוחין"ָ ,
ווארטן ביז ער וועט ַ
זאל נישט ַ
און ער ָ
עול תורה ומצוות.
ארויסגעזאגט פון
ָ
האט ַ
וואס דער אויבערשטער ָ
זאגט )שבת פחַ (:אז ביי יעדן דיבור פון די צען דברות ָ
די גמרא ָ
האבן זיי צוריקגעברענגט צו זייערע
זיין מויל ,זענען די אידן צוריקגעשïרינגען )פון פחד( צוועלף מיל ,און די מלאכים ָ
געפאלן פון זיין מדריגה
ערטער .לערנען מיר פון דעם ַא מורא'דיגן לימוד לדורותַ ,אז אפילו אויב דער מענטש איז
ַ
געפאלן,
אמאל
האט זיך
ַ
נאך ַ ָ
געשטארקט דערויף ָאבער ער איז ָ
ַ
האט זיך צוריקגעקערט ַא גרויסן מרחק ,און ער ָ
און ָ
אזא
וואס אויף ַ ַ
זאל זיך ָאïלערנען פון די אידן ביים מעמד הר סיניָ ,
נאר ער ָ
פאלן ביי זיך ח"וָ ,
טאר ער נישט ַ
ָ
בארג סיני.
האבן זיי מקבל געווען די תורה אויפ'ן ַ
אופן )פון "עליות" און "ירידות"( ָ
פארוואס מיר עסן מילכיגע מאכלים אין יום טוב שבועות ,ווייל
זאגן די ספרים ַא וואונדערליכן טעם ַ ָ
לויט דעםָ ,
האט עס נישט קיין תיקון,
מילך איז ַאנדערש ווי ַאנדערע
געטראנקעןַ .אן ַאנדערע משקה ,ווען עס ווערט זויערָ ,
ַ
האפענונג ,ווייל מ'קען עס
און
האט עס ַא ָ
מ'דארף עס אויסגיסן אין מיסטָ ,אבער מילך ,אויב עס ווערט זויערָ ,
ַ
דאס איז
זאגט מען צו די אידןַ ,אז ָ
נאך בעסער ווי פריערַ ...אזוי ָ
מאכן קעז דערפון .אדרבה ,עס איז ָ
נאך נוצן צו ַ
ָ
זאל
האט זיך חלילה
"פארזויערט"ָ ,
ַ
וואס ָ
'זאל זיך נישט מייאש זיין ,אפי' איינער ָ
פאר קבלת התורה ,מ ָ
דער תנאי ַ
זאל וויסן ַאז פון יעצט און ווייטער קען מען
נאר אדרבה ,ער ָ
באשליסן ַאז זיין ָארט איז אין מיסט ח"וָ ,
ער נישט ַ
פארבעסערן
נאך ַאלץ ַ
טאר דער מענטש זיך נישט מייאש זיין ,ווייל ער קען ָ
מאכן ַא גוטן "מאכל" ...ממילא ָ
פון איהם ַ
נאר ַאזוי ווי זויערע מילך...
זיין מצב .דו ביזט נישט ַאזוי ווי זויערער ווייןָ ,
דאס
דער
זאגט )בכורות ו" (:דם נעכר ונעשה חלב"ָ ,
זאגט ,די גמרא ָ
ברעזשאנער רב ,דער גאון מהרש"ם זצ"לָ ,
ַ
פארשטיין ,ווי ַאזוי
דארף מען ַ
פארוואנדלט אין מילך .אויב ַאזוי ַ
פארגליווערט ווערט שפעטער ַ ַ
וואס ווערט ַ
בלוט ָ

דער פרשה קוואל  -חג שבועות
¨
¨ ,äøåú éã
èâàæ
íåé íòã ïåô úéìëú ø÷éò øòã æéà ñàåå
לב
èùéð
. úåòåáù áåè
.ïãéà
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זאגןַ ,אז דער מילך
'טאר נישט עסן? מוז מען בעל כרחך ָ
וואס מ ָ
דאך פון בלוט ָ
מעגן מיר טרינקען מילך? עס קומט ָ
געווארן ַא נייע ווירקליכקייט...
דא איז ַאריינגעקומען ַא "ïנים חדשות" .עס איז
ָ
נאר ָ
איז נישט ַא מציאות פון בלוטָ ,
אריינצובלאזן אין אונז ַא רוח פון חיזוקַ ,אז אויב
ָ
וועגן דעם עסט מען מילכיגע מאכלים אין יום טוב שבועות ,כדי ַ
גאנצע מציאות ווערן איבערגעדרייט צום גוטן ,ביז מ'וועט
מיר וועלן נעמען אויף זיך דעם עול תורה ,וועט אונזער ַ
האט
וואס ָ
דאס איז ַאזוי ווי חלבָ ,
פארגאנגענהייט זענען געווען עבירותָ .
אינגאנצן נישט מער געדענקען ַאז אין דער ַ ַ
ַ
נישט קיין שום שייכות מיט'ן בלוט פון וועלכן עס קומט.
מ'טאר נישט דערמאנען ַא בעל תשובה
לויט דעם טייטשט דער מהרש"ם ,די ווערטער פון די חז"ל )ב"מ נחַ (:אז
ָ
זיינע פריערדיגע שלעכטע מעשים ,עס איז אין גדר פון "אונאת דברים" .ווייל ווען דער מענטש טוט תשובה ,איז
עס בכלל נישט "מעשיך הראשונים"  -זיינע "פריערדיגע מעשים" .ער איז ַא נייער מענטש...
וואס ַא קינד
האט דער אויבערשטער
געמאכט ַאז די ערשטע משקה ָ
ַ
פאר דעם ָ
זאגן לויט דעםַ ,אז ַ
די ספרים ָ
וואס ווערט
גאנצן לעבןַ ,אז ער איז ַאזוי ווי מילך ָ
נאך זיין געבורט ,איז מילך ,איהם צו לערנען אויפ'ן ַ
טרינקט ָ
וואס ס'איז געווען פריער ,און ַאזוי קען יעדער מענטש איבערגעדרייט ווערן צום גוטן.
ַאנדערש פון דעם ָ
זאגטַ ,אז
וואס די גמרא )עירובין יגָ (:
פארוואס רבי מאיר ווערט ָאנגערופן "מאיר"ָ ,
זאגן די ספריםַ ,א טעם ַ ָ
אויך ָ
פארוואס
דאס איז
דערפאר ווייל ער איז "מאיר עיני חכמים בהלכה" ,ער דערלייכט די אויגן פון די חכמים אין הלכהָ ַ .
ַ
ָ
נאר רבי מאיר איז דער
איז ïונקט רבי מאיר אין דעם כללַ ,אז ער דערלייכט די אויגן פון די חכמים אין הלכה? ָ
וואס פון איהם לערנען מיר דעם דערמאנטן כלל אין לעבן,
זאגט ַאז "דם נעכר ונעשה חלב"ָ ,
וואס ָ
"מאן דאמר" ָ
באנייען.
טאר זיך
דארף געדענקען ַאז ער קען זיך שטענדיג ַ
נאר ער ַ
קיינמאל נישט מייאש זייןָ ,
ָ
ַאז דער מענטש ָ
דעריבער ווערט ער גערופן רבי "מאיר" " -שמאיר עיני חכמים בהלכה"...
זאגן )פסיקתא זוטא , ,ז( "בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים" ,יעדן
הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע האט
געזאגט ,חז"ל ָ
ָ
פאר יעדן איינעם
דאס איז ַא מוסר השכל ַ
דארפן די ווערטער פון דער תורה זיין אין דיינע אויגן ַאזוי ווי נייָ .
טאג ַ
ָ
זאל געדענקען ַאז
וואס
וואס איז נישט ראוי צו לערנען תורהַ ,אז ער ָ
טראכט ַאז ער איז ַא חוטא און ַא ïושע ח"וָ ,
ַ
ָ
האט געזינדיגט
האט ער
וואלט נעכטן  -בשעת ער ָ
באקומען ַא נייע תורה ,און ממילא איז עס ווי ער ָ
פונדאסניי ַ
ָ
היינט ָ
האט נעכטן געטוהן.
נאך נישט
וואס ער ָ
האט ער מער נישט ַא שייכות מיט די עבירה ָ
געהאט קיין תורה .ממילא ָ
ַ
 ָוואס זיין טïשות איז געווען נישט קלענער ווי זיין רייכטוםַ ...אריינגעקומען צו ַא
אמאל איז ַא רייכער אידָ ,
לבָ ַ .
פאר ַאן איידיםָ ,אבער נישט סתם ַא בחור ,ווייל
ראש ישיבה ,און איהם
געזאגט ַאז ער זוכט ַא גוטן בחור ַ
ָ
גאנץ לעבן מיט'ן גרעסטן כבוד...
גארנישט ,און ער איז גרייט
אויסצוהאלטן דעם איידים זיין ַ
ַ
ביי איהם איז געלט ָ
באצירט מיט יעדע
פאר איהם ַא בחור" ,משכמו ומעלה"ַ ,א מושלם און ַ
פארגעשטעלט ַ
האט דער ראש ישיבה ָ
ָ
האט ער איהם ָאנגעטוהן
נאך די חתונהָ ,
פאר ַאן איידים ,און ָ
טאקע גענומען ַ
האט איהם ַ
גוטע מדה ...דער גביר ָ
זאל
האט איהם אויך געגעבן ַא שיינע דירה ַאז ער ָ
פאר חשוב'ע בעלי בתים .ער ָ
פאסט ַ
שיינע קליידער ,ווי עס ַ
האט
יארן .יעדן שבת און יום טובָ ,
קענען זיצן און לערנען פלייסיג ,ווי ער איז געווען געוואוינט פון זיינע בחור'ישע ָ
טאקע ָאïגעגעבן גרויס כבוד
שטאלצער מיטן זיין איידימל אין שול ַאריין ,און
ïאצירט ַא
מ'האט איהם ַ
ָ
ָ
דער גביר ש ַ
באגלייטונג פון זיין איידים...
אין
מאל ווען ער איז געקומען אין ַ
שטאט ,יעדעס ָ
ָ
זאגן וואו עס געפינט זיך
האט דער "איידים" געפרעגט דעם גביר" ,אפשר קענט איר מיר ָ
נאך עטליכע חדשיםָ ,
ָ
נארישער
האט דער ַ
דארף אויפשטעלן ַא אידישע היים?"ָ ...
טאכטער ,די טייערע "כלה" ,מיט וועמען איך ַ
אייער ָ
עושר איהם געענטפערט:
קיינמאל נישט
האט ער מיר
ָ
טאכטער ָ
האט מיך געבענטש מיט ַאכט זוןָ ,אבער ַא ָ
 ניין! ניין! דער אויבערשטער ָגעגעבן...
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האט דער איידים זיך געוואונדערט:
ָ
מאכט חוזק פון מיר?
וואס איר ַ
האט איר מיך ַאהערגעברענגט ַאלס ַאן איידים? ָ
פארוואס ָ
 "אויב ַאזויָ ַ ,האט דער עושר איהם געענטפערט:
ָ
גאס מיט זייערע "איידימער" ,און מענטשן גיבן זיי
האב אייביג געזעהן ווי די רייכע לייט גייען אויף דער ַ
 איך ָגעטראכט ביי
האב איך
ַ
האבן זיך איינגעקויפטָ ,
וואס זיי ָ
דאזיגע 'קעסט יונגעלייטלעך' ָ
אדאנק די ָ
ָא ïגרויס כבוד ַ ַ
אזא 'איידים' ,און ברוך השם,
זיך ,נאוַ ,אז דער אויבערשטער וועט מיר געבן גענוג געלט ,וועל איך מיר אויך קויפן ַ ַ
האב זוכה געווען דערצו...
איך ָ
אïמאלן ַאפילו ַא טיילווייז בילד פון דעם גרויסן טיפשות
ָ
וואס קען ָ
דא אויף דער וועלטַ ,א פעדער ָ
נו ,איז דען ָ
טאכטער..
וואס קויפט זיך ַאן "איידים" ָאן ַא ָ
דאזיגן "שווער" ל"עָ ,
פון דעם ָ
וואס חז"ל
פראוועט מיט גרויס
דער נמשל פון די מעשה איז ,עס קומט אונזער "חתן" און
פראכט זיין "חתונה"ָ ,
ַ
ַ
ביינאכט ,ער עסט
זאגן "ביום חתונתו ,זה מתן תורה" .ער טוט זיך ָאן בגדי שבת ויום טוב ,ער איז אויף שבועות
ַ
ָ
מאכט מען
באגרייפן ַאז ַא "חתונה" ַ
זאל ַ
דאס ַאלעסָ ,אן דעם ַאז ער ָ
אויך ַאלע מילכיגע מאכלים למיניהםָ ,אבער ָ
דא ַא כלה ...ממילא,
וואס ָאן איר ,איז נישט ָ
צווישן צוויי צדדים .דער צווייטער צד )די כלה( איז די הייליגע תורהָ ,
האט די "חתונה" נישט
דארף מען נעמען אויף זיך צו לערנען ,ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולקייםָ ...אן דעםָ ,
ַ
קיין ïנים...
זאגט )"מורשת גד" ,חג הפסח(
הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל ,דער משגיח פון ישיבת "חידושי הרי"ם" אין תל אביבָ ,
האט ַא "משל" און ַא
ַא כוונה אין פסוק )תהלים מט ,כא( "אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו" .יעדער יום טוב ָ
גראזן און ביימער
"נמשל" .צום ביישפיל ,אין יום טוב שבועות ,איז דער "משל" די מילכיגע מאכליםָ ,אדער די
ָ
האר ערב יום טוב,
וואס מ'שערט זיך ָאפ די ָ
וואס מ'הענגט אויף אין די הייזער און אין די בתי מדרשיםָ ,אדער ָ
ָ
פארשטייט נישט ,בלייבט
וואס ַ
א.א.ווָ .אבער די ַאלע מאכלים זענען נישט מער ווי ַא "משל" ,און דער מענטש ָ
פארשטייט דעם
שטעקן מיט'ן "משל"ָ ,אן דעם "נמשל ."...ער ווערט צוגעגליכנט צו ַא בהמה ,ווייל ַא "מענטש" ַ
דאס איז ,די עצם קבלת התורה אין יום טוב שבועות ,און "תואר כלה מאד נתעלה בקבלת יום זה".
וואס ָ
"נמשל"ָ ,
קאברינער זי"ע )"תורת אבות" ,שבועות ,אות י'( אויפ'ן ïסוק )שמות כ ,ט(
זאגט הרה"ק רבי משה ָ
מורא'דיגע ווערטער ָ
בארג סיני צו הערן די ווערטער
וואס זענען געקומען צום ַ
"וירא העם וינועו ,ויעמדו מרחוק" .עס זענען געווען אידן ָ
האבן זוכה געווען דערנענטערט צו ווערן
באשעפער" :אנכי ה' אלקיך" ,און "לא יהיה לך" וגו' .די אידן ָ
פון הייליגן ַ
"טשאטשקעלעך"
וואס זענען נישט מער ווי געקומען זעהן די
ַ
באשעפער .עס זענען ָאבער אויך געווען מענטשן ָ
צום ַ
זאגט דער ïסוק "וירא העם
וואס זענען באמת נישט וויכטיג - ...און אויף זיי ָ
זאכן ָ
דאס הייסט ,דעם "מצב" ,די ַ
 ָוינועו ויעמדו מרחוק" ,די פשוט'ע מענטשן זענען געבליבן שטיין פונדערווייטנס ...זעהט מען ַאז מ'קען ַאפילו שטיין
מ'באשעפטיגט זיך מיט נישט-וויכטיגע
וויבאלד
בארג סיני ,און פונדעסטוועגן "שטייט מען פונדערווייטנס",
ַ
ַ
ביים ַ
זאכן.
ַ
זאגט )שבועות תרל"ט( אויפ'ן ïסוק "וכל העם רואים את הקולות"" ,כל העם" ,מיינט מען יעדער
דער "שפת אמת" ָ
דאך מעגליך ַא מצב וואו
האבן געשïירט אין זייערע איברים די הארה פון די תורה ,און עס איז ָ
מענטש ,די אידן ָ
זאל עס נישט שפירן אין ַאלע זיינע איברים,
זאל הערן דעם אוביערשטען'ס קול רעדן צו איהם ,און ער ָ
דער מענטש ָ
הארצן.
אויב ער באקט עס נישט איין אין ַ
האט ָאנגעגרייט גענוג שפייז ,צו עסן און טרינקען אויף זיין
אמאל
געפארן אויף ַא ווייטן וועג .ער ָ
ָ
ַא איד איז ַ ָ
ïארט ,מיט ַאלע
ïאס ָ
וואכן-טעג ,און ַא ַ
לאנגע רייזע .ער האט אויך מיטגענומען גענוג קליידונג ,אויף שבת און די ָ
ַ
דורכפארן.
דארף
ָ
לאנד וואו ער ַ
פאר יעדן ַ
פאר זיךַ ,א "וויזע" ַ
האט צוגעגרייט ַ
וואס ער ָ
באשטעטיגונגען ָ
נויטיגע ַ
אויטא ,גרייט ָאפצורייזן,
האט ער זיך ַאריינגעזעצט אין זיין
ָ
האט ַאלעס גרייטָ ,
האט שוין געשïירט ַאז ער ָ
ווען ער ָ
אלזא ַארויסגעשטעלט? עס שטעלט זיך ַארויס,
ָאבער די
האט זיך ַ ָ
וואס ָ
האט זיך נישט גערירט פון ָארטָ ...
"קאר" ָ
ַ
פארגעסן דעם עיקרָ :אנצופילן דעם קאר
האט ַ
האט ַאלעס צוגעגרייט" ,הכל בכל מכל"ָ ,אבער ער ָ
ַאז דער "חכם" ָ
לאנגן וועג...
פארן,
וואס ליגן דערין גרייט אויפ'ן ַ
זאכן ָ
טראץ ַאלע ַ
ָ
גאזאלין ,און ממילא ,קען דער קאר נישט ָ
מיט ַ ָ
וואשט
סארט הכנות צום קומענדיגן יום טוב הבא עלינו לטובה ,ער ַ
דער נמשל איזַ :א איד גרייט זיך מיט ַאלע ָ
האר און גרייט-צו מילכיגע מאכלים לכבוד
דאס הויז ,ער קויפט נייע בגדים ,ער שערט א ïזיינע ָ
זיך ָא ïאון רייניגט ָ

æë
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© © ïéà äøåú éã ïòîòð ïòðò÷ èùéð ïáàä
¨ ìîéä ïéà íéëàìî éã êéåà .ïééæ ìàæ
¨ ñò
èðøòì íòã óéåà .áöî àæà
¨ ïåô à÷ååã æà© ,æðåà ïòî éã éåå øòî ,ïééæ äëåæ èùéð ïòðò÷ ïåà ,ïòååòâ äëåæ
èðéôòâ ùèðòî øòã åàåå èøàã
¨ ïãéà éã òëìòåå åö äâéøãî
.äøåú éã ïòîòð øò ïò÷ ,êéæ
ïúî ééá ïòååòâ äëåæ ïáàä
øòèñâéøòãéð øòã åìéôà© æà© èðééî ,"úåçô àìå" .äøåú
ò"éæ "øôåñ íúç" øòã èáééøù ,øòèøòåå òëéìðò éã åö ïééæ äëåæ ïòðò÷ åö ïééì÷ åö èùéð æéà ãéà
èùéð æéà äøåú éã æà© ,(á"ñ÷ú úåòåáù ,úåùøã)
åö êéæ ïáééäøòã åö çëá æéà ãéà øòãòé ìééåå ,äâéøãî
¨ ,íéãéçé åö ïøàååòâ
¨
óéåà ,ìàøùé ììë åö øàð
ïáòâòâ
¨ éã
.äâéøãî òâéæàã
¨ ìàæ
¨ ãéà øòãòé æà© ïôåà ïà©
øòã ïéà ÷ìç à© ïáàä
¨ éåæà©
êééìâ ïãéà òìà© ïåô äçîù éã æéà íòã ïâòåå ïåà ,äøåú à© ,(øáãîá 'ô ùéø) "íéðéò øåàî" øòã êéåà èâàæ
"ìàøùéî ãçà íåù øñçéù øùôà éà" æà© ,ììë
.úåòåáù áåè íåé ïéà
¨ ñò êéìâòî èùéð æéà ñò ¯
.ãéà ïééà åìéôà© ïìòô ìàæ
¨ ïéðò ñàã
¨ ,"øôåñ íúç" øòã èùèééè èéîøòã éã ,èñééä ñàã
ñàåå
¨ ,å"ç ïìàôòâ
©
¨ úåîùð åìéôà©
ïòðòæ ñàåå
ïåà ,úåòåáù ïéà íéìëàî òâéëìéî ïñò øéî
¨ ééæ êéìâòî èùéð æéà ,íéòùø éã ïåô úåîùð
ïìàæ
àø÷éå) ÷åñt íòã ïåô ,æîø êøãá ñéåøà© ñò èðøòì'î øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,ñçå äìéìç ïééâ ïøéåìøàô
©
úåáéú éùàø ,"íëéúåòåáùá 'äì äùãç äçðî" (æé¯æè ,âë ìàæ
¨ ñò ,"çãð åðîî çãåé éúìáì" ,âéãðòèù èëàøè
©
¨ .á"ìçî .ùôð ùéãéà ïééà åìéôà© äìéìç ïøòåå ïñéåèùøàô
èåè ,êìéî ééá éåå è÷ðåt æà© ,æîø à© æéà ñàã
© èùéð
éåå éåæà© ,äå÷ éã ïåô êìéî éã ï÷ìòîñéåà íãå÷ ïòî
¨ øòã êéåà èâàæ
¨ éåæà©
¨
êàðøòã
ïåà ,"úìåñô" ïåô "ìëåà" ñéåøà© èáééì÷'î ,"ùãå÷ òøæ") ò"éæ áø øòöéùtàø
÷åñt øòã æà© ,("éðéñ øáãîá øîàé åà" ä"ã ,øáãîá
¨ :ïìééè ééøã óéåà ïééìà© êìéî ñàã
¨ ïééà ïòî èìééè
ñàã
èæééåå ,"ãòåî ìäàá éðéñ øáãîá äùî ìà 'ä øáãéå"
¨ ñàåå
¨ ,ïåôøòã òèòô
ïâéøáéà íòðåô .øòèåt éã æéà ñàã
ïëéåä à© ïåô èééâ ñò æà© ,äøåú ïåô èéé÷âéìééä éã óéåà
¨ ïåà ,æò÷ ïòî èëàî
©
ïåô ìééè "úéðåðéá" øòã æéà ñàã
¨ ,êìéî ïåô øòñàåå
© ñàã
¨ èáééìá êàðøòã
¨
ñàåå
.êìéî ìôù" øòã åìéôà© ìééåå ,èøà¨ ïâéøòãéð à© åö èøà̈
øòã êøåã 'ä úãåáò åö ïòîå÷ðà¨ ïò÷ "íéìôùáù
¨
tà¨ èùéð èìééè'î áéåà øòáà¨ .ãøòåå ïéé÷ èùéð èàä
.äøåú øòâéìééä
¨
¨ ,ïìééè ééøã éã
òìà© ïòðòæ ,øòáéà ñòìà© èæàì'î
øàð
© © óéåà ïåà ,ìòèùðòîàæåö
©
æéà ïôåà àæà
øòèåâ à© ééøã èàä
¨ øòèùøòáéåà øòã æà© ÷åñt øòã èâàæ
¨ íòã óéåà
¨ ,ä÷ùî òèåâ à© ñò à© æéà ñàåå
ïùèðòî éã ïéà ïáòì ïééøà© èéâ ñàåå
¨ ,"øáãî" ïéà ïãéà éã åö èãòøòâ
.úåîäá éã ïéà ïåà
ïåà âðòìù èéî ìåô) èøà¨ âéøòãéð à© ¯ "ãàî úåçô íå÷î"
,ïâòååèñòãðåô ïåà ,å"ç "úåôéì÷ä ó÷åú íå÷î" ïåà ,(ïñéãâò
¨ íòã ïéà .úåéðçåøá êéåà æéà éåæà©
áåè íåé ïåô âàè
¨ èøà¨ ïâéøòãéð íòã ïéà êéåà
øòèùøòáéåà øòã èàä
¨ úåòåáù
éã ïáéì÷òâñéåà øòèùøòáéåà øòã èàä
¨ èøàã
¨ ïåà ,èãòøòâ
,äðéëù òâéìééä éã èäåøòâ èàä
ñéåøà© èîòð øòðééà éåå ,øò÷ìòô òù'éåâ éã ïåô ïãéà
¨ ìééåå .ãòåî ìäà ïéà ïåà ,ïëùî íòã ïéà
éã æéà ñàã
© øéî áéåà ïåà ,äå÷ à© ïåô êìéî
äìåòô à© èöòé ïëàî
¨ éæ æà© ,äøåú ïåô úåîéìù
ïèééøtùñéåà ïòðò÷ êéæ ìàæ
¨ ,ïãéà éã) "êìéî" íòã ïìééèåöôà
¨
,êìéî åö ïëéìâòâåö ïøòåå ñàåå
¨ ïåà øòèøò òâéøòãéð òìà© åö
òìà© ïáééäôéåà ïåà ,ïìàè
,(äâéøãî øòééæ èéåì ,ïìééè òëéìèò ïéà ïìééèðééà ééæ ïìòåå øéî áéåà
øòâéìééä øòã êøåã ¯ "íéúåçô" éã êéåà ¯ úåðéçá
éåå íéðåðéá éã ,"øòèåt" éåå éåæà© ïééæ äéìò éðá éã ïìòåå
.÷"ìëò ,äøåú
©
©
ïìòåå ,ñàì÷
ïøòëàååù
ïåô ïùèðòî éã ïåà ,"æò÷"
©
¨ èùéð ìàîðéé÷
¨
¨
ïåô "øòñàåå"
éã éåå éåæà© ,ïå÷éú à© ïà¨ ïáééìá äìéìç êéà ,ïâàæ
ùèðòî øòã øàè
,àìéîî
¨
¨ êìéî ïòðéôòâ ñò ïåà ,òùåt à© ïåà àèåç à© êàã
¨ ïéá
øòèùøòáéåà øòã .ïöåð ïéé÷ èùéð èàä
ñàåå
© øòáéøòã ïåà ,"âðåìééèðééà" àæà
© © èùéð øòáà¨ ìéåå êéà ìòåå éåæà© éåå ïåà ,å"ç úåtéì÷ éã øéî ééá êéæ
ïôøàã

,פארגעסן צוצוגרייטן
ַ האט ער
ָ , זיך ָאנצופילן מיט תורה און תפילה לכבוד יום טוב- ""גאזאלין
ָ ַ  ָאבער דעם,יום טוב
.אזא איינער וועט זיך נישט קענען רירן פון ָארט
ַ ַ
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¨ ,ïâéåà òðééã ïéà ãøòåå
åã ,÷åñt øòã íòã óéåà èâàæ
¨
ïéà èëòð÷ à© ïòååòâ èæéá åã æà© ïò÷ðòãòâ èñìàæ
¨ ,íéøöî
æéà èëòð÷ à© ïåô áöî ïåà ãîòî øòã ñàåå
¨
òëìòåå ïéà äâéøãî éã éåå äâéøãî òøòðòì÷ à© êàã
¨ ,ïâòååèñòãðåô ïåà ,èöòé èæéá åã
ïòååòâ ìá÷î åèñàä
úøîùå" ,èðééä êéåà àìéîî ,áöî ïééã ïéà äøåú éã
¨ åã ïåà ,"äìàä íé÷åçä úà úéùòå
êéåà êéæ èñìàæ
© èùéð èöòé
!ïòèùøòáéåà ï'èéî êéæ ïòééøô åö ïãééîøàô

ä"ã .è÷ ,ïåéñ

çë

¨
ñàåå
êìéî éåå éåæà© ,"èùéîòâñéåà" ïáééìá ïãéà éã
.èìòåå éã èæéétù

© øòã èàä
¨
åö äøåú éã ïáòâòâ øòôòùàá
øòáéøòã
© øçáðä ãîòî íééá ïãéà éã
ééæ ïòåå ãìàá
¨ ïòðòæ ééæ ïåà ,íéøöî ïåô ïòâðàâòâñéåøà
©
© ïòðòæ
èùéð êàð
æéà ïòèùøòáéåà íééá æà© ,ïæééåå åö ,åöøòã éåàø ïòååòâ
¨ àìéîî ïåà ,èìàätà
©
¨ ïà© àã
¨ èùéð
êéæ ãéà à© øàè
¨
ïåà ,äøåú ïéà ÷ìç ïééæ ïåô ïééæ ùàééî èùéð ìàîðéé÷
¨ éåæà© éåå øò æéà ,äâøãî òâéøòãéð à© ïéà æéà øò áéåà åìéôà
ç"øì) ò"éæ "ïøäà úéá" øòã èâàæ
." לגíéìåãâáù ìåãâ" à©
,èé úåîù) ÷åñt íòã óéåà ("øîàå"

åáöéúéå" (æé
¨ ïãéà éã ïåà ,"øää úéúçúá
èìòèùòâ÷òååà© êéæ ïáàä
¨ .(éðéñ) âøàá
© íòðåô ìééè ïòèùøòèðåà ï'ôéåà
øòã èâàæ
¨
ñìàîòã
ïòðòæ ïãéà éã æà© , äðååë à© ,"ïøäà úéá"
© êéåà ïåà ,("úéúçúá") äâøãî òâéøòãéð à© ïéà ïòååòâ
øàô
¨ ééæ
ïë íà" .äøåú éã ïáòâòâ øòèùøòáéåà øòã èàä
åìéôà ,äéäéù éî äéäé ,äøåúä ìá÷ì ïéìåëé ìëä
øòãòé ïò÷ ,àìéîî ¯ "ìá÷ì ìåëé äðåúçú äðéçáá
© ñàåå
¨ ïéà ïäòæòâtà¨ ,äøåú éã ïòîòð
äâéøãî à© øàô
ïòîòð ééæ ïòðò÷ ,äðéçá òâéøòãéð ïéà åìéôà© ,ïòðòæ ééæ
.äøåú éã

íé÷åñt éã ,"øôåñ íúç" øòã èùèééè ,íòã èéåì
úçîùå 'åâå úåòåáù âç úéùòå" (áé¯é ,æè íéøáã)
'åâå êúîàå êãáò êúáå êðáå äúà êé÷åìà 'ä éðôì
úøëæå ,íù åîù ïëùì êé÷åìà 'ä øçáé øùà íå÷îá
."äìàä íé÷åçä úà úéùòå úøëæå íéøöîá úééä ãáò éë
© äøåú éã æà© ,"øôåñ íúç" øòã èâàæ
¨
ïãòé èìòôàá
ïåà èëòð÷ òðééã ¯ "êúîàå êãáò" åìéôà ,íòðééà
ïéà ìééåå ,úåòåáù áåè íåé ïéà ïòééøô åö êéæ ¯ ïèñðéã
íòðìòöðééà ïãòé ééá äðéëù éã èäåø áåè íåé ïâéìééä íòã
¨ íòã óéåà .ãéà
æà© ,æîø à© ,"íå÷îá" :÷åñt øòã èâàæ
© ïòîå÷ ìàæ
¨ øòèùøòáéåà øòã ñàåå
¨ íòã èàèùðà
ïëàî
¨ èâàæ
¨ êéåà
æà© ,("øîàå" ä"ã) "ïøäà úéá" øòã èøàã
© ,÷éãö ïâéìééä íòã óéåà (øàð)
¨
èëàî
äðéëù ïééæ ïòäåø
¨
íòðåô úåéç ñàã
ïééæ âéùî ïò÷ ãéà øòãòé
¨ íòã ïéà øò
.ãéçé ïãòé óéåà äðéëù ïééæ ïòäåø ,âàè
,"íéðè÷áù ïè÷" øòã åìéôà© ,àåä êåøá ïòèùøòáéåà
¨
,"íéìôùáù ìôù" øòã ïåà ,"íéúåçôáù úåçô" øòã òãðòâìàô
éã èéî ñéåà èøéô "øôåñ íúç" øòã
¨ ïééæ âéùî ïò÷ èùéð èñáééìâ åã áéåà ïåà :øòèøòåå òâéã'àøåî
äøéáòå" .ïòèùøòáéåà íòã ïåô úåéç ñàã
æéà ñò ïåà ,"ïîæä úîãøúá íéðùé åðàù åðéãéá àéä òðééì÷ ïééã èéåì åìéôà ,ïäåè åö ñò çåëá èæéá åã æà©

,(נאמען פון הרה"ק רבי העניך זי"ע פון אלכסנדר
האט
 הרה"ק רבי אהרן הגדול.לג
ָ נאך אין
ָ זאגן עס
ָ )אנדערע
ַ געזאגט
ָ
ָ מקארלין זי"ע
ַ
 ַא דין- "נאר ַא "חוט השערה
")וואס איז אסור( און "מרירות
"ַאז דער חילוק צווישן "עצבות
ָ )וואס מ'מעג
ָ
ָ
ָ האבן( איז
"( ַאז אויב מ'האט גע'שחט'ן רוב פון די "סימנים. די ווערטער פון די גמרא )חולין כז, ער ברענגט אויף דעם.הארל
ָ
 וויפיל איז דער.סולï  איז עס,נאר גע'שחט'ן ַא העלפט דערפון
 ָאבער אויב,פון די בהמה איז עס כשר
ָ מ'האט
ָ
 ַאז דער, זעהט מען פון דעם...הארל
ָ  ַא דין- " "כחוט השערה, און "רוב"? איז דער תירוץ, צווישן ַא העלפט,חילוק
 דער סימן צו דערקענען צווישן..."גאנצער חילוק צווישן "כשר" און "טריפה" איז נישט מער ווי ַא "חוט השערה
ַ
שלאפן אין ַא מצב פון
 און ער לייגט, ווערט זיין קערפער ווי שווער, ווייל ווען דער מענטש איז טרויעריג,זיי איז
ָ
לאזט
ָ -  ביטערניש- " ָאבער "מרירות.פארטראגן נישט זיך און נישט ַאנדערע מענטשן
ָ
ַ  ַאזוי קען ער נישט,יאוש ח"ו
דאס פירט איהם
נישט דעם מענטשן
ָ .נאך נישט ָאנגעהויבן צו טוהן עפעס
ָ האט
ָ  ווייל ער ווייסט ַאז ער,שלאפן
ָ
.דאווענען
זאל זוכן צו
ַ  ָאדער ַא סידור צו, ער נעמט ַא גמרא און זעצט זיך לערנען,ן" מצוותï"כא
ַ
ָ ער
,גארנישט
ָ האב שוין
ָ  "איך,זאגט מען
ָ " ביי "עצבות, ַאז דער חילוק צווישן עצבות און מרירות איז,זאגט
ָ די וועלט
 און ממילא וועל איך פון,גארנישט
ָ ""נאך
ָ האב
ָ  איך,זאגט מען
ָ " ָאבער ביי "מרירות,"פארלוירן
ַ האפענונג איז
ָ מיין
.נאך מצוות און מעשים טובים
ָ נאך און
ָ "יעצט און ווייטער טוהן השתדלות צו "קויפן

èë
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¨ èùéð ïåà" ,åö¯èâééì ì"æéøà øòã ïåà ..." לדåúðù øòã ïåô ïôàìù
¨
øàð
øéî æà© èðòä òøòæðåà ïéà äøéáò ïà©
¨ ï'øòáéà ùèðòî ïåô ïáòì òöðàâ
© ñàã
¨ øàð
¨ ,ñàã
¨
© à© ïòîå÷àá
© ïòî ïò÷ äòù ïééà ïéà ìééåå ,èééö
,øàé
ïöðàâ
©
¨ äòù òëéìèò ïåô ïåà .àáä íìåò
.(èëàðééá
úåòåáù èðøòì øò áéåà) "ïéðò íòã óéåà ïæéååòâðà¨ æéà øòèùøòáéåà øòã ñàåå
¨
©
ñìàîòã
øò ïò÷ ,ïáòì åö ùèðòî íòã øàô
èéâ
¨
ïéà æéà (èëàð© òöðàâ© à© ïôàìù
åö èùéð) ïåôøòã øå÷î øòã
.àáä íìåò ìéô éåæà© ïëééøâøòã
èøòåå ñò åàåå (.ç ,à"ç ,äîã÷ä) ùåã÷ä øäåæ
¨ àéøáç òöðàâ
© éã ïåà ïåòîù éáø æà© ,èìééöøòã êéà" ,ïâàæ
ïáàä
¨ åö ïâàì÷àá
¨
© èùéð êéæ øàè
¨ ùèðòî øòã ïåà
¨ ¯ "àúééøåàã äðø" à© "ïòâðéæòâ" ïåà èðøòìòâ êéà ïåà ,"äøåú øòã ïåô èééåå éåæà© êàð
ñàã
¨ êàã
¨ ïéá
¨ ééæ ïåà ,äøåú ïåô âðàæòâ
©
éùåãéç ïòååòâ ùãçî ïáàä
¨ óøàã
©
ìééåå ,äøåúä úìá÷ æéá "âòåå ïèééåå" à© ïééâ êàð
éã ïåà ïåòîù éáø ïåà ,ééæ ïåô øòðééà øòãòé ,äøåú éùåãéç" ìòá ÷"äøä ïåô ïòîàð
¨ ïéà èâðòøáòâ èøòåå ñò
¨
¨ .èééøôòâ êéæ ïáàä
¨ àéøáç øòèùøòáéåà øòã æà© (úåòåáùì íéøîàîá) ò"éæ "í"éøä
åö èâàæòâ
ïåòîù éáø èàä
,÷ìç øòééà æéà ñéåøâ éåå ,øòãðé÷ òðééî :àééøáç éã ïòðò'÷ñt øéî ïåà ,äøåú éã ïáòâòâ æðåà êàã
¨ èàä
¨
¨
éã åö ïòîå÷ðééøà© èùéð "äìë" éã èòåå ïâøàî
ìééåå èéâ'î ïòåå ,"ïúåð äôé ïéòá ,ïúåð" æà© (.äñ á"á) äëìäì
©
¨ äôåç èéâ éåæà© .èðàä
ï÷úî èðòæ øéà ìééåå ,ïòîàæåö
êééà èéî øàð
© øòèééøá à© èéî ñò ïòî èéâ ,äðúî à©
© øòã ïéà "ïå÷éú" íòã íòã ïåà çë íòã íòðééà ïãòé øàô
èééøô øéà ïåà (úåòåáù ïåô) èëàð
© øòèùøòáéåà øòã
© ïééæ òìà© øéà èòåå ,äøåú éã èéî êéæ ïôøàã
ïåà èðëééöøàô
© øéî .ì"ëò ,äøåú åö ïòîå÷åöðà¨ éåæà© éåå ìëù
©
øòã ïåà ,(íéúåëæ) 'úåðåøëæä øôñ' íòã ïéà ïáéøùøàô
¨
âòåå ï'ôéåà ïééâ åö ïáééäðà¨ ïåà øòéåè íòã ïòðòôò øàð
úåëøá âéöòáéæ èéî ïùèðòá êééà èòåå øòèùøòáéåà
¨
.'ä úãåáò ïåà äøåú åö æðåà èøéô ñàåå
.'åëå èìòåå øòðòé óéåà ïòðéåø÷ ïåà
¨ èâàæ
¨ øòèééåå
æà© (.è óã) ùåã÷ä øäåæ øòã èøàã
¨ øòðééà øòãòé
øéà èéî óúúùî êéæ æéà ñàåå
© à© ïèéäòâtà¨ ïééæ èòåå ,èëàð
© øòâéæàã
¨ øòã ïéà
õðàâ
¨
èòåå øò ïåà ,(úåéîùâáå úåéðçåøá) ïèðåà ïåà ïáéåà øàé
¨ ñàã
¨ ïáòìñéåà
. להïãéøô ïéà øàé

נאכט
ַ  די גרויסע טהרה אין דעם הייליגן- תיקון ליל שבועות

ïéà (à"÷ñ ,ã"öú 'éñ ,"äøåøá äðùî") ïáééøù íé÷ñåt éã
¨
ñò øòåå :("úåðååëä øòù" ïéà) ì"æéøà íòðåô ïòîàð
¨
¨ ,èëàðééá
©
¨
ñìàîòã
èðøòì øò øàð
úåòåáù èùéð èôàìù
¨ ñàã
¨ ïáòìñéåà èòåå øò æà© èøòëéæøàô
© æéà ,äøåú
øàé
© èùéð íäéà èéî èòåå ñò ïåà
.÷æð íåù ïéé÷ ïøéñàt

¨ ïéà íéùåã÷ä íéøôñ éã ïòâðòøá éåæà©
ïåô ïòîàð
¨ ,èâàæòâ
¨
¨ àééç éáø æà© ,éîìùåøé
ìòåå ïâøàî
èàä
ïéà ïòðøòì åö æéà ñò áåùç éåå íòã ïåô øéî ïòäòæ
¨ åã ,ìèòö à© óéåà ïáééøù êéà èùéð ïòðéôòâ øéî ìééåå ,úåòåáù ïåô èëàð
© øòã
ïòðòééì èùéð èñìàæ
¨ ,íëì "äéäú" úøöò ,÷åñt íòã íéìùéù åì çèáåî" :ïåùì êéìðò ïà© õòâøò ïéà èòîë
"äéçú" úøöò øàð

( ַאז3 ' ע, ספר השיחות,"ביינאכט )"תורת שלום
געזאגט שבועות
האט
 הרה"ק רבי שלום בער זי"ע פון.לד
ַ
ָ
ָ ליובאוויטש
ַ
וואס ער
 הרה"ק בעל "צמח צדיק" זי"ע פון,יד פון זיין זיידן-באזיץ ַא כתב
ָ ,ליובאוויטש
ַ
ַ האט אין זיין
ָ ער
נאכט פון יום טוב שבועות
ַ גאנצער
ַ וואס וועט אויף זיין במשך דער
ָ פארזיכער יעדן איינעם
ַ  איך:שרייבט בזה הלשון
.פלאגן אויף לימוד התורה[ וועט ער זוכה זיין צו די כתר פון תורה
]און ער וועט זיך
ָ
דאך געווען ַא "פוסק" און ַא מורה
ָ  איז," דער "צמח צדק, דער זיידע:האט אויסגעפירט
ָ און דער רבי רש"ב זי"ע
 און,סק'ענט מען ביים בית דין של מעלהï  ַאזוי,סק'ענט ביים בית דין של מטהï' און פונקט ַאזוי ווי מ,הוראה
.הארעווען אויף תורה
וואך שבועות
ָ ביינאכט און
ַ
ַ דארף מען זיין
ַ דעריבער
געזאגט "שיהיה
האט מדייק געווען אין זיין לשון און
ָ
ָ ," דער "צמח צדק, ַאז זיין זיידע,האט אויך צוגעגעבן
ָ ער
דאס
'זאל נישט
 אויב מ'וועט זיין אויף שבועות,"ניעור בליל שבועות
ָ ..."שלאפן
ָ
ָ  "מ, ווייל דער עיקר איז,ביינאכט
ַ
.'זאל אויסנוצן די צייט צו לערנען תורה
ָ וואס מ
ָ לאזן דעם געהויבענעם זמן ַאדורכגיין ָאן דעם
ָ 'זאל נישט
ָ  מ,הייסט
 ווען מ'לערנט, ממילא.נאר ביי שבועות
ָ , געפינען מיר נישט ביי ַאנדערע זמנים,אזא וואונדערליכע הבטחה
ַ ַ .לה
 און ווען מ'קומט צו ַא נסיון צו,דארף מען זיך מתבונן זיין
ַ ,נאכט
ַ תורה אין דער הייליגער און גרויסער

ì

דער פרשה קוואל  -חג שבועות

¨ ,"ïéîìò ïéøúá ïðáìå ïì ÷ñåò æéà'î ïòåå) úåòåáù ïåô èëàð
© øòã ïåô ìééåå ,íëì
éã ïòðò'ùøé ïòîå÷ øéîàì
לו
¨ øòãðé÷ òøòæðåà øàô
© ïåà æðåà øàô
© äùåøé òâéìééä . øàé
¨ ïöðàâ
© ï'øàô
© ïáòì ñéåøà© èîå÷ (äøåúä ãåîéì ïéà
êàð
 ïèìòåå òãééá ïéà ,æðåàלז© ,àìéîî ïåà .
âéèëéø ïòî óøàã
© øòâéìééä øòã ïéà èåðéî òãòé ïöåðñéåà ïéà íéãéñç éã æà© (.çö â"ç) ùåã÷ä øäåæ ïéà èééèù ñò
.úåòåáù ïåô èëàð
¨
øòã ïéà ïôàìùòâ
èùéð ïòðòæ ,úåøåã òâéãøòéøô éã
© ïòðò÷ åö ,êéà ïéá øòåå :ïâàæ
¨ ùèðòî øòã èòåå øòã óéåà èâàìtòâ
¨
¨ ééæ øàð
¨ ,èëàð
© øòâéìééä
ïëàî
êéæ ïáàä
"÷© "äìë éèåùé
¨
¨ ééæ ïåà ,äøåú
...?äðéëù òâéìééä éã øàô
àùéã÷ àúåøé àðñçàì éúéð" ,èâàæòâ
ïáàä

דארף מען געדענקען ַאז עס איז "לוינט זיך נישט"
איבעררייסן פון לערנעןַ ,אלייןָ ,אדער דורך ַאנדערע מענטשןַ ,
נאכט.
איבערצורייסן פון לערנען אין דער גרויסער ַ
זאגט )"אמרי אמת" ,שבועות תער"ב( אויפ'ן פסוק )שה"ש ה ,ב( "אני
לו .דער גערער רבי ,הרה"ק בעל "אמרי אמת" זי"עָ ,
שלאף
יאר
ָ
גאנץ ָ
צאל ַ .365א ַ
באטרעפט די ָ
יאר" .ישנה" ַ
גאנצן ָ
הארץ פון ַ
דאס ַ
ישנה ולבי ער" .שבועות איז ָ
יאר" ,ער"  -בין איך אויף.
הארץ פונעם ָ
דאס ַ
וואס איז ָ
איךָ ,אבער ,ולבי"  -אין יום טוב שבועותָ ,
אמאל שבועות אינדערפרי ,אינמיטן שחרית ,געזעהן ווי ַא איד דרימלט )זייענדיג
האט ַ ָ
לז .הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל ָ
האט רבי חיים איהם געפרעגט:
האט זיך
אויפגעכאïטָ ,
ַ
נאכט( .ווען דער איד ָ
גאנצע ַ
מיד פון לערנען ַא ַ
דאך די חתונה פון יעדן
אמאל געזעהן ַא חתן דרימלען ,שטייענדיג אונטער די חוïה? שבועות איז ָ
האסטו ַ ָ
 צי ָזאגן 'ביום חתונתו ,זה מתן תורה'....
איד ,ווי חז"ל ָ
האט געפרעגט דעם גאון און ïוסק רבי
עס ווערט געברענגט אין ספר "הליכות שלמה" )פי"ב ,הערה ַ (13אז ַא איד ָ
וואך
שלמה זלמן
נאטור ,און ער ווייסט ביי זיך ַאז אויב ער וועט זיין ַ
אויערבאך זצ"ל ,היות ער קען זיין אייגענע ַ
ַ
דאווענען אינדערפרי זיין "נים ולא נים ,תיר ולא תיר" ...ער וועט נישט
נאכט און לערנען תורה ,וועט זיין ַ
גאנצע ַ
ַא ַ
פאר איהם צו טוהן.
וואס עס איז בעסער ַ
האלטן ָאפען זיינע אויגן ...וויל ער דעריבער וויסן ָ
קענען ַ
וואס על פי הלכה איז ַאוודאי
האט רבי שלמה זלמן איהם געענטפערט ,מיט זיין דעת תורהַ ,אז
טראץ דעם ָ
ָ
ָ
דאך ַא הלכה ,איידער מקיים צו זיין דעם מנהג פון זיין
דאס איז ָ
דאווענען שחרית ווי געהעריג ,ווייל ָ
בעסער צו ַ
האט
דאך
אכטונג געבן) ...ער ָ
שטארק ַ
ַ
דארפסטו ָ
נאכטָ ,אבער אויף די "נפשות" פון דיינע קינדער ַ
גאנצע ַ
וואך ַא ַ
ַ
האלטן לייכט
זאגן ,אויב דו וועסט מקיל זיין אין דעם ענין פון מנהגי ישראל ,וועלן דיינע קינדער זיך מעגליך ָאïלערנען פון דיר ,אויך צו ַ
געמיינט צו ָ

שטארק מקïיד(.
די מנהגי ישראל אויף וועלכע אידן זענען
ַ
אויערבאך זצ"ל ,פלעגט אין יום טוב ַארויפגיין אין הויז
פאטער פון רבי שלמה זלמן ,הגה"צ רבי חיים לייב
ַ
דער ָ
האט רבי חיים
האפמאן זצ"ל ,צו ווינטשן א גוט יום טוב.
איינמאל ָ
ָ
ַ
ïאïא'ער דיין ,הגה"צ רבי משה יוסף ָ
פון דעם ָ
דאס פנים "שיינט איהם"...
באמערקט אויפ'ן ïנים פון ïאïא'ער דייןַ ,אז ער איז פרייליך און אויפגעהייטערטָ .
לייב ַ
האט דער ïאïא'ער דיין איהם געענטפערט:
אויף זיין
פראגע" ,לשמחה מה זו עושה"ָ ,
ַ
וואס איך
וואלט איך אייך נישט דערציילטָ ,אבער ַאז איך פרעגט מיך שוין ,וועל איך אייך ַאנטפלעקן ָ
 באמתָ ,האב איך געלערנט ביים גאון בעל "כתב סופר" זצ"ל ,און מיר  -די בחורים
נאכטַ :אלס בחורָ ,
האב געזעהן היינטיגע ַ
ָ
נאכט
האבן
גאנצע ַ
געהאט בקבלה פונעם גאון בעל "חתם סופר" זצ"לַ ,אז ווער עס לערנט שבועות ַא ַ
ַ
אין ישיבה ָ -
געדאנקען פון תורה ,איז ער זוכה צו דער הויכער מדריגה פון
ָאן היסח הדעת ,ער איז נישט מפסיק איבער זיינע
ַ
"גילוי אליהו".
האבן ïרובירט טוהן ַאזויָ ,אבער עס איז זיי נישט געלונגען .אויך איך זעלבסט,
 די תלמידים ביי אונז אין ישיבהָ ,נאכט
ïלאגט זוכה צו זיין צו דער מדרגהָ ,אבער עס איז מיר נישט
געגאנגען ...היינטיגע ַ
ַ
יארן גע ָ
סאך ָ
האב זיך ַא ַ
ָ
ïלאג זיך שוין
וואס איך
האט מיר
ָ
געזאגט ïשט אין ַא זוהרָ ,
ָ
איז צו מיר צוגעקומען ַאן עלטערער איד ,און ער ָ
וואס
פארמאכט מיינע אויגן אויף ַא מינוט ,כדי צו זעהן אויב עס שטימט ָ
האב ַ ַ
לאנג צו דערגיין דעם ïשט .איך ָ
ַ
נישטא...
האב איך געזעהן ַאז דער איד איז מער
האט מיר
ָ
האב געעפענט די אויגןָ ,
געזאגט .ווען איך ָ
ָ
דער איד ָ
דאס איז געווען אליהו הנביא זכור
פארשטאנען דערפוןַ ,אז ָ
ַ
האב איך ַ
אינצווישן איז ָאנגעקומען דער עלות השחרָ ,
זאל איך נישט זיין פרייליך און אויפגעהייטערט?!...
לטוב ...נוָ ,

àì

 חג שבועות- דער פרשה קוואל

¨ ,úåúëñî
,ïòååòâ äëæî æðåà øèòùøòáéåà øòã èàä
¨ éåå èøòäòâ ïáàä
¨ øéî ïåà
:æðåà åö èãòø ìå÷ ñàã
òãðééî ,íéøãäîä ïî íéøãäî ,èðééøô òðééî ,ñéåà èøòä
êééà æéà ìéåàåå ,êééà åö íåìù ,èðééøô òáéì òøòééè
© æéà ìéåàåå ,ïøéåáòâ êééà ïáàä
¨ ñàåå
¨ éã øàô
© ïåà
øàô
øòðòé óéåà êééà æéà ìéåàåå ïåà ,èìòåå øòã óéåà êééà
© ïéà ïòîåðòâðééøà© èàä
¨ øéà ñàåå
¨ ,èìòåå
åö êéî ïöøàä
¨ êàñ
© à© ïéåù ñàåå
¨ ,èëàð
© øòã ïéà ïøéöàá
©
éã æéà ïøàé
¨ øòðéé÷ ïåà ïìàôòâtàøà
©
¨ © tà÷
¨ ïééî ïåô ïéåø÷
êéî èàä
¨ © éåå ïéá êéà .ïèñééøè èðò÷òâ èùéð
øòã ïéà ïôøàååøàô
¨ èöòé ïåà ,'åëå ãøò
ïéåø÷ éã èâðòøáòâ÷éøåö øéà èàä
."úéáä ìòá ïâéãøòéøô øéà åö

èééæ ïåà êéæ èééøô ,èðééøô òðééî ,êéæ è÷øàèù"
©
¨ øéà .âéèñåì
ïåô èðòæ øéà æà© ïñéåå èìàæ
¨ øéà ïåà ,äéìò éðá éã
íòðåô ïééæ åö ïòååòâ äëåæ èàä
ïåô ìå÷ øòã ïåà ,(ïòèùøòáéåà íòã) âéðò÷ íòðåô ìëéä
© ïòâðàâòâôéåøà
©
© æéà äøåú øòééà
ïòèùøòáéåà íòã øàô
© à© ïèìàtùòâ
¨
¨ ñò ïåà
æéà ñò æéá ïòìîéä êàñ
èàä
¨ íéëàìî éã .ïòâðàâò
© âôéåøà©
íéôøù éã ïåà ,ïâéååùòâ ïáàä
©
ïòðòæ ùãå÷ä úåéç éã êéåà ïåà ,ïòðàèùòâ
ìéèù ïòðòæ
© ñàã
¨ ïåà ,ïééèù ïáéìáòâ
,ìîéä ïéà øòèéìéî òöðàâ
...ìå÷ øòééà ïøòä èåè ,ùàøá øòèùøòáéåà øòã ïåà
¨
øòã ïéà ïøàååòâ
ïáéåäøòã äðéëù éã æéà êééà êøåã
©
©
íòã øàô
ñéæ æéà äøåú øòééà ïåà ,'åëå èëàð
,øòãðé÷ òðééî ,óéåà èééèù ,íòã ïâòåå .ïòèùøòáéåà
¨ ïåà ïáééäôéåà êéî èìàæ
¨ øéà ïåà ,ñéô øòééà óéåà
ïâàæ
íù êåøá' ,øåôéë íåé ïéà éåå éåæà© ,ìå÷ êéåä à© èéî
.÷"ìëò ,"...'ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë

¨ øò ,íäéà øàô
© äöò éã æéà
éã ïòðøòìëøåãà© ìàæ
¨ ,(úåòåáùä âç øãñ) "íåéä øãñ" ïåô øòèøòåå
ñàåå
¨ © èâðòøá øò
øäåæ ïåô øòèøòåå òèðàîøòã éã tàøà
åéøùà" :øòèøòåå òâéã'àøåî ,åö¯èâééì øò ïåà ,ùåã÷ä
ìåëéáë åøöåé øùà ,äæä ãåáëä ìëì äëåæä ,å÷ìç éøùàå
æéà ìéåàåå ïåà ,íéà æéà ìéåàåå ."åá èù÷úîå øàôúî
©
ïåà êéæ èáéåì ìåëéáë øòôòùàá
ïééæ æà© ,÷ìç ïééæ
©
.íäéà èéî êéæ èøéöàá
¨ ñò ïåà
ùèðòî ïåô ïâéåà éã ïéà èëééì ïééæ èùéð ìàæ
¨ ìééåå ,êàæ
© òâéæàã
¨ éã
âéøòãéð æéà ùèðòî øòã ùèàë
òøòãðà© ïà© ïéà øòáà¨ ,äðéçá ïééà ïéà ''ì÷ðåè' ïåà
¨ ,äðéçá
ïéà æéà ñò ïåà ,çåë ïñéåøâ à© øòééæ øò èàä
©
© ïééæ
...ïèìòåå òìà© ïèìàäøòèðåà
ïåà ïìòèùåöôéåà ,èðàä
¨ êàæ
© à© ¯ "ïë úåùòì ìåëé úøùî êàìî ïéàù äî"
ñàåå
© ñàåå
¨ êàìî à©
çëá èùéð æéà ,ïòèùøòáéåà íòã èðéãàá
à© ìåëéáë ïééøà© èéâ (ùèðòî øòã) øò ïåà .ïäåè åö ñò
¨ ÷åñt øòã éåå ,àåä êåøá øòôòùàá
© íòã ïéà çë
èâàæ
øòèùøòáéåà øòã ,"êøæòá íéîù áëåø" (åë ,âì íéøáã)
íãå øùá à© ïåô "óìéä" øòã èéî ,ìîéä ïéà "èééø"
¨
,ùèðòî øòãòé ïåà .èìòåå øòã óéåà íäéà èðéã ñàåå
ïåà ,òèñðòì÷ éã ïåô øòèñðòì÷ øòã æéà øò áéåà 'éôà
¨ ,ïùèðòî òèñèñàøt
¨
¨
øò ìàæ
éã ïåô øòèñèñàøt
øòã
¨ øò ïåà ,áåùç ïèìàä
© ïééìà© êéæ
óéåà ïáééäôéåà êéæ ìàæ
¨ øéî êøåã æà© êéìâòî æéà'ñ ,ïâàæ
¨ åö ,ïéðò íòã
ìàæ
ïåöø íòã ïäåè åö úìòåú à© ïåà ïéðò ïà© ñòôò ïòîå÷
èåéãä úëøá éäú ìàå" .àåä êåøá ïòèùøòáéåà íòðåô
çë øòã) "èåéãä" íòã ïåô äëøá éã ïåà ..."åéðéòá äì÷
¨ (ùèðòî ï'èåùt ïãòé ïåô
,ïâéåà òðééæ ïéà âðéøâ ïééæ èùéð ìàæ
¨ ïåà ,êéà ïéá øòåå ,"ééç äîå éðà äî" ïâàæ
¨ åö
æéà ñàåå
øòãà¨ ,ïèìòåå òìà© ïåô ïå÷éú øòã æà© ...ïáòì ïééî ãøòåå
¨ ,ìå÷ì÷ øòééæ äìéìç
.ì"ëò ...øéî êøåã ïòîå÷ ìàæ

© éã æà© íòã ïåô øéî ïòäòæ
æéà úåòåáù ïåô èëàð
èðøòì'î áéåà ìòéöòôñ ,øåôéë íåé éåå éåæà© âéìééä
¨ äøåú
äùåã÷ä äðéëù éã óéåà ïòî èáééä íòã èéî ñàåå
¨ èðà÷àá
© © æéà ñò
,ìëéä ñ'âéðò÷ íòðåô ïùèðòî éã ïåô æéà'î ïåà ,ìåëéáë ùåã÷ä ä"ìù øòã èáééøù ñò ñàåå
¨ ïéà (ç úåà ,äåöî øð ÷øô ,úåòåáù úëñî)
òâéìééä éã ¯ "äìë" øòã èéî ïééâåöðééøà© äëåæ æéà'î ïåà ïåô ïòîàð
.äøåúä úìá÷ ïåô ätåç øòã øòèðåà ¯ äðéëù
,ò"éæ õá÷ìà äîìù éáø ÷"äâä ïåô ùãå÷ ãé áúë
¨ ñò éåå èøòãìéùòâ èàä
¨ øò ñàåå
¨
øòã ïäòæòâñéåà èàä
,äð÷ ãåîò) "íäøáà úéá" ÷"äôñ ïéà êéåà èééèù éåæà áåè íåé ïåô èëàð
© øòã ïéà àéøáç éã ïåô ãåîéìä øãñ
áåè íåé øòã æà© ,(äæä ùåã÷ä âç ä"ã ,úåòåáùì íéøîàî
.úåòåáù
¨ æéà ñò éåå è÷ðåt .øåtéë íåé éåå éåæà© æéà úåòåáù
àã
¨ øéî ïòåå èééö øòã ïéà" :èáééøù øò
éåæà© ,øåtéë íåé ïåà ,äáåùú éîé úøùò ,äðùä ùàø ïáéåäòâðà¨ ïáàä
¨ øéî ïåà ,äðùî éã ïòðøòì
ïòðòæ âòè äøéôñ éã ,äðùä ùàø úðéçáá çñt æéà ééååö èðøòìòâ ïáàä
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¨ æéà ,úøë ïåô ùðåò ïà© óéåà ïééæ øtëî ïåà ï'øèt áåè íåé øòã ïåà ,äáåùú éîé úøùò éã ïâò÷èðà©
êàã
© øòã ïéà ãåîéì øòã
.øåtéë íåé ïâò÷èðà© æéà úåòåáù
éàãååà© úåòåáù áåè íåé ïåô èëàð
© à© óéåà ïééæ åö øtëî ,ìâåñî
.äøåúáù úåúéøë êàñ
© éã ,øò èáééøù
êéåà øtëî æéà úåòåáù ïåô èëàð
ïåà ,øåtéë íåé éåå éåæà© ,úåúéøë éáééç óéåà
 מתפלל זיין אויף הצלחה אין תורה- אבינו אב הרחמן
,"åøäèú 'ä éðôì" èééèù øåtéë íåé ééá éåå è÷ðåt
úøäæäå" (ë ,çé úåîù) åøúé úùøt ïéà ÷åñt ï'ôéåà íåé ïéà êéåà ïòî ïò÷ éåæà© ,ø"úë àéøèîéâ å"øäèú
íäì úòãåäå ,úåøåúä úàå íé÷çä úà íäúà
.ø"úë åö ú"øë ïåô ïòééøãøòáéà ,úåòåáù áåè
¨ ,"ïåùòé øùà äùòîä úàå äá åëìé êøãä úà
èâàæ
,àúééøåà úéå àéîéé÷ úé ïåäúé øäæúå" :ïúðåé íåâøú øòã øòã ïåô øòèøòåå éã óéåà èáééøù "øôåñ íúç" øòã
.'åëå "ïåäúùðë úéáá ïåìöééã àúåìö úé ïåäì òãåäúå ,ìàøùé íëéøùà àáé÷ò éáø øîà" (:äô àîåé) àøîâ
¨ ¨ èñìàæ
¨ åã íëéáà íëúà øäèî éîå íéøäèî íúà éî éðôì
,äøåú éã ïåà úååöî éã ïãéà éã ïòðòøàååðà
¨ äìôú éã ïâòåå ,ïñéåå ïæàì
¨ ééæ èñìàæ
¨ åã ïåà øòãééà ¯ "éî éðôì" .50 àéøèîéâá æéà "éî" ."íéîùáù
ééæ ñàåå
¨ øòèñâéöôåô øòã èîå÷ ñò
íåé øòã ¯ äøéôñ ïåô âàè
© ïôøàã
©
.ïìäåù òøòééæ ïéà ïòðòååàã
© ,"íéøäèî íúà" ¯ úåòåáù áåè
ïééìà© êéæ øéà èôøàã
©
,äøåú åö ïééæ åö äëåæ éãë æà ,íòã ïéà æîø øòã æéà èñééä ñàã
¨ ,âàè
¨ ïèñâéöôåô ïéà ¯ "éîå" øòáà¨ ,ïâéðééø
© ñàã
¨ ïñéâñéåà êéæ ,ïòðòååàã
© íãå÷ ïòî æåî
õøàä
¨
øäèî" ñìàîòã
,åðéúøåú ïúî ïîæ ,úåòåáù áåè íåé ïéà
¨
© ï'øàô
©
.äøåú åö ïééæ äëåæ ìàæ'î
æà© øòôòùàá
ïééìà øòèùøòáéåà øòã èåè ¯ "íéîùáù íëéáà íëúà
.ïãéà éã ïééæ øäèî
ãåñ øòã æà© ,"ùáã úåøòé" øòã êéåà èáééøù éåæà©

úåðåøùë éã ïéà èùéð æéà äøåú ïéà äçìöä ïåô
¨ øòèøòåå òëéìðò
,ñçðô ô"åñ) "íòåð éøîà" øòã èâàæ
¨ ,ùèðòî íòðåô øåôéë íåé æà© (á"ñ ã"öú 'éñ ,"áìì äôé" 'ñá àáåî
íééá äìôúá êéøàî æéà øò áéåà øàð
¨
."äáø äáäà" ïâàæ
© ,íòè íòã ïâòåå ïåà ,úåòåáù ïâò÷èðà© æéà
øéî ïëàî
© à© óéåà¯èáééìá'î :øåôéë íåé éåå éåæà© úåòåáù
"ïùãä úåîåøú" øòã æà© ,èâðòøá "øùåé è÷ì" øòã òöðàâ
©
éçøt éã ïåà ìåãâ ïäë øòã éåå éåæà© è÷ðåt ,èëàð
¨ ïãòé ïâàæ
¨ øàé
¨ õðàâ
© à© èâòìô
è"é÷ øåîæî âàè
© òöðàâ
© à© ïòååòâ óéåà ïòðòæ òëìòåå ,"äðåäë
íåé èëàð
¨ øò æà© ,íéìäú ïåô
úåéðçåøá äçìöä åö ïééæ äëåæ ìàæ
.øåôéë
© ïåà êéæ øàô
© ¯ åòøæìå åì
.øòãðé÷ òðééæ øàô
íéøôñ ïéà èâðòøáòâ èøòåå äæ ïéðòî
úåòåáù ïéà æà© ,(ì"öæ í"éøä éùåãéçä åðé÷æ íùá ô"îë
ïâòåå èìééöøòã èøòåå ñò åàåå ,úåø úìéâî ïòî èðòééì
¨ êìîä ãåã ìééåå ,ä"ò êìîä ãåã ïåô èøåáòâ íòã
èàä
¨
¨ øò éåå ,ïòååòâ ììtúî êàñ
© à©
,è÷ íéìäú) èâàæòâ
èàä
¨ êéåà .'äìôú éðàå' (ã
ïâòåå (:æ úåëøá) àøîâ éã èâàæ
ïåà ,'úåçáùúå úåøéùá ä"á÷äì åäåéøù' ,êìîä ãåã
¨ êéåà
äúàá ãåã àáù ïåéëå" (:æé äìéâî) àøîâ éã èâàæ
.äìôú ïòîå÷òâèéî æéà ïòîå÷òâ æéà ãåã éåæà ,"äìôú
© à© ïòî óøàã
© äøåú óéåà'
.'ïééæ ììtúî êàñ
à"ôùá àáåî ïë)

¨ ò"éæ øãðñëìà'î êéðòä éáø ÷"äøä êéåà
èâàæ
,øåtéë íåé éåå éåæà© æéà úåòåáù æà© (úåòåáù ,"äáåèì
¨ ïúç à© æà© (â"ä ,â"ô ,íéøåëéá éîìùåøé) ïâàæ
¨ ì"æç ìééåå
ñàåå
¨
æéà ,àìéîî .úåðååò úìéçî åö äëåæ æéà ,äðåúç èàä
¨ ,úåòåáù áåè íåé ïéà
øòã ¯ "åúðåúç íåé" æéà ñàåå
¨
æéà (äøåú òâéìééä éã èéî ,ãéà ïãòé ïåô) äðåúç ïééæ ïåô âàè
¨ êéåà êàã
¨
.øåtéë íåé éåå éåæà© ,úåðååò úìéçî àã

äáùç")

¨
,ùãå÷ä çåø øòù ,úåðååëä øòù) ì"æéøà øòã èâàæ
¨
¨ õðàâ
© à© ïâòåå (.è
èùéð èôàìù
ïòî áéåà ,øàé

,úîàá

¨ ,èëàð
© ïééà
øòã ïåô êùî ïéà äøåú èðøòì'î øàð
©
.úøë ùðåò ïà© ïåô øåèt ïòî èøòåå ,èëàð

¨ ò"éæ øò'áåðîéø òìòãðòî 'ø éáø øòâéìééä øòã
èàä
¨
æà© ,(úåòåáùì ,ú"åãäî ,"íéîä úøàá" 'ñá àáåî) èâàæòâ
åéúåäâäá) "úå÷åîò äìâî" øòã èáééøù ,íòã èéåì
¨ ,éðéñ âøàá
© ï'ôéåà äøåú ïúî øàô
©
ïéà ïãéà éã ïáàä
à© èôìòä ñò áéåà æà© ,(é÷ óã óåñ ,ùãå÷ä úøáçîì
¨ íòã æéá ïåéñ ùãåç ùàø ïåô âòè éã åö êéæ ,èëàð
© òöðàâ
© à© êàåå
© ïáééìá ñàã
¨ øàé
¨ õðàâ
©
úìá÷ ïåô âàè
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êéæ ,äøåúä
íééá ,ùôðä
èðééååòâñéåà
åðéáì ÷áãå

© ñàã
¨ ïñàâòâñéåà
¨
úåëtúùä à© èéî õøàä
¨ ééæ ."äáø äáäà" ïâàæ
¨
êéæ ìòéöòtñ ïáàä
,êúøåúá åðéðéò øàäå" ,øòèøòåå éã ééá
.äøåú ïúî åö äðëä à© ñìà© ,"êéúååöîá

âì

¨ èàä
¨ øò ìééåå ,"úåçáùúå úøéùá àåä
""èâéèòæòâðà
©
íäéà øàô
ïòâðéæ èéî ìåëéáë ïòèùøòáéåà íòã
¨ íäéà óéåà ïåà ,ïòâðàæòâ¯áéåì
©
íéìäú) ÷åñt øòã èâàæ
© àæà
© © àã
÷¨ èùéð æéà ñò ìééåå ,"äìôú éðàå" (ã ,è
êàæ
 äøåú ïà¨ äìéôú ïåà ,äìéôú ïà¨ äøåú éååלח.

¨
¨
ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòá ÷"äøä èâàæòâ
èàä
©éåæà
)¨ © íòè à© ,("úîà úôù" ÷"äôñá àáåî
øéî ñàååøàô
¨
 óåñ íééá ìééåå ,úåòåáù áåè íåé ïéà úåø úìéâî ïâàæכאיש אחד בלב אחד  -די מצות שבין אדם לחבירו זענען
גערעסער אויף די לוחות
èøåáòâ íòã ïâòåå èìééöøòã èøòåå ,úåø úìéâî ïåô
¨ ,ä"ò êìîä ãåã ïåô
æà© ,(á"éô úåãåñéä øòù ,íé÷åìà úéá) èáééøù è"éáî øòã íéòð" øòã ïòååòâ æéà øò ñàåå
¨
¨ íäéà óéåà ïåà ,"ìàøùé úåøéîæ
ïáéøùòâ ïòðòæ ñàåå
,úåøáã óðéô òèùøò éã
úåëøá) ì"æç éã ïâàæ
¨
©
,úéøáä úåçåì éúù éã ïåô çåì ïèëòø ï'ôéåà ïøàååòâ
êåøá ùåã÷äì åäååéøù" ,úåø ïåô èîàèù
øò æà© (:æ

האבן זיך געזעגנט פון הרה"ק בעל "בית אהרן" זי"ע פון
אמאל ווען עטליכע לומד'ישע חסידים פון ïוילן ָ
לחָ ַ .
געזאגט:
האט דער "בית אהרן" זיי
ָ
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קארליןָ ,
ַ
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 אין ïוילן ָהאבן הרחבת הדעת ,מיט ַא
חז"ל )מגילה כח" (:שמעתתא בעא צילותא"
דארף מען ָ
)וואס די ïשוט'ע כוונה דערפון איזַ ,אז צום לערנען ַ
ָ
דארף מען מתïלל זיין )פון לשון "צלותא"( ,און אויך צו תפלה,
קלארן מוח( ,טייטשן מירַ ,אז כדי זוכה צו זיין צו תורהַ ,
ָ
האבן תורה .עס איז נישט גענוג איינס ָאן דעם ַאנדערן )מובא בס' "ברכת אהרן" ,עמ' קח(.
דארף מען ָ
ַ
זאגט
האט
כאטש די גמרא ָ
געזאגט )מובא בס' "מכתב מאליהו" ,ח"ד ,ע' ַ ,(177אז ָ
ָ
סאלאנטער זצ"ל ָ
דער גאון רבי ישראל ַ ַ
דא איין
געשלאסן
נאכ'ן חורבן בית המקדש ,זענען ליידער
געווארן די טויערן פון תפלהָ ,אבער עס איז ָ
ָ
ָ
)ב"מ נטַ (.אז ָ
פאר סייעתא דשמיא
דאס איז די תפלה ַ
דאס איז "בדוק ומנוסה"ָ .
וואס ווערט שטענדיג געענטפערט ,און ָ
תפלהָ ,
ברוחניות.
פאר
וואס איז ַא שבח ַ
זאך ָ
ַאזוי שטייט אויך אין "ספר חסידים" )סי' קל"א( ַאז אויב דער מענטש בעט אויף ַא ַ
דעם אויבערשטען ,ווי צום ביישïיל ,ער איז מתïלל אויף הצלחה אין לימוד התורה ָאדער אין ַאן ַאנדערן רוחניות'דיגן
ענין ,הערט דער אויבערשטער זיין תפלה ,אפילו אויב ער איז נישט ראוי דערצו.
זאגט רש"י" :הרחב פיך  -לשאול ממני כל תאוות לבך.
אויף דעם ïסוק )תהלים פא ,יא( "הרחב פיך ואמלאהו"ָ ,
וואס דו וועסט בעטן פון מיר ,וועל איך ערפילן ,און
ואמלאהו  -ככל אשר תשאל אמלא"ַ .אלע דיינע גליסטענישןָ ,
דער פסוק ,גייט ַארויף אויף דברי תורה )עי' ברכות נ.(.
זאגט ַא ווערטל ,ווי ַאזוי קען מען דערקענען ווער עס איז דער מחותן ביי ַא חתונה ,וואו עס זענען
די וועלט ָ
טראגן בגדי שבת?! ...איז דער ענטפער ,ווען מ'זעהט איינעם שטיין
וואס
ָ
דא צענדליגער מענטשן )קרובים פון חתן-כלה( ָ
ָ
זאל עולה יפה זיין ,ווייסט מען ַאז ער איז
פאר דעם אויבערשטען ַאז דער זיווג ָ
פארגיסט טרערן ַ
אין ַא זייט און ַ
וואס
באשעפער ,איז ער ָ
דאס זעלבע איז ,דער "מחותן" ביי די "חתונה" צווישן אידישע קינדער מיט'ן ַ
דער מחותןָ ...
זאגט די ווערטער" ,והאר עינינו בתורתך ,ודבק לבינו במצוותיך" ,און
פארגיסט טרערן ביי "אהבה רבה" ,ווען ער ָ
ַ
באשעפער
זאגן "והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו"ַ .אזוי ווערט מען מען ַא "מחותן" מיט'ן ַ
אויך ביים ָ
און זיין הייליגע תורה.
געזאגט צו זיינע תלמידים )מובא בשו"ת מהרש"ם,
אמאל
ָ
האט ַ ָ
דער הייליגער רבי ר' שמעלקא זי"ע פון ניקלשבורגָ ,
געזאגט "אהבה רבה" ,און די ברכה פון "אתה חונן" )תפלת שמונה עשרה( בכוונה ,איז
מ'האט נישט
סוף ח"ב(ַ ,אז אויב
ָ
ָ
האט איינע פון די תלמידים זיך ָאנגערופן:
נישט מעגליך
טאג מחדש זיין ַאן אמת'ן חידוש אין תורהָ .
מ'זאל יענעם ָ
ָ
איינגעפאלן ַא
געהאט ביי 'אהבה רבה' ,און ביי 'אתה חונן' ,און עס איז מיך
האב היינט נישט אין זינען
ַ
ַ
 "איך ָשיינער חידוש...
האט איהם געוויזן ווי מ'קען עס ָאïווענדן,
פארלייגן זיין חידוש ,און ער ָ
האט דער רבי ר' שמעלקא איהם געהייסן ָ
ָ
און ַאז ס'איז נישט על דרך האמת.

ãì
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יונגערמאן
אמאל ,אין יום טוב שבועות ,געזעהן ווי ַא
ַ
האט ַ ָ
ראïשיצער רב זי"ע ָ
האבן שוין דערציילטַ ,אז דער ָ
מיר ָ
דאווענען ,איז דער
נאכ'ן ַ
זאגן די ווערטער "והאר עינינו בתורתך"ָ .
דאווענען ,ביים ָ
הארץ ביים ַ
דאס ַ
גיסט זיך אויס ָ
געזאגט:
האנט ,און
צוגעגאנגען צו דעם
ראïשיצער רב
ָ
האלטנדיג ַא גרויסע גמרא אין דער ַ
יונגערמאןַ ,
ַ
ַ
ָ
וואס דו
דארט ָאנגענומען
 איך בין געווען אין הימל ,אוןגעווארןַ ...אלעס ָ
ָ
כ'האב געזעהן ַאז דיין תפלה איז ָ
ָ
דארפסט יעצט טוהן ,איז צו נעמען ַא גמרא ,און זיך זעצן לערנען...
ַ
האט
האט
האט געבעהטן ביי ַאן עושר ַא גרעסערע נדבהָ .
ארימאן ָ
ַ
געזאגט ַא משלַ :אן ָ
ָ
דער "חפץ חיים" זי"ע ָ
האט ער נישט אויף זיך קיין געלט" .קום ַאריבער צו מיר אין געשעפט ,וועל
דער עושר איהם
געזאגטַ ,אז יעצט ָ
ָ
זאל ַאריבערקומען אין געשעפט.
באשטימט ַא צייט ווען ער ָ
פאר איהם ַ
האט ַ
איך דיר געבן געלט" ,און ער ָ
באשטימטע שעה ווען ער
ארימאן נישט ָאנגעקומען אין געשעפט פונעם גביר ,אין די ַ
ַ
פאקטישָ ,אבער ,איז דער ָ
ַ
ווידעראמאל געבעטן ,מיט טרערן אין די אויגן ,פון דעם
ארימאן
האט איהם געהייסן קומען.
ַ ָ
ַ
האט דער ָ
צומארגנסָ ,
ָ
ָ
פארוואס
האט דער עושר איהם
דאך דיך געהייסן קומען נעכטן אין געשעפטָ ַ .
האב ָ
געזאגט" :איך ָ
ָ
עושרַ ,א נדבהָ .
אנגעגאנגען עטליכע
ַ
נאכ'ן געלטַ ."...אזוי איז עס ָ
ביזטו נישט געקומען?! נו ,דו קענסט היינט קומען אין געשעפט ָ
דאך
האט איהם געזאגט .איז ָ
ארימאן איז נישט געקומען אין געשעפט ,אין דער צייט ווען דער עושר ָ
ַ
טעג .דער ָ
אמאל בעטן ַא נדבה ביי דעם עושר ,וועט ער איהם
נאך ַ ָ
ארימאן וועט ָ
ַ
זעלבסט-פארשטענדליךַ ,אז אויב דער ָ
ַ
איגנארירן אויף ַא פולשטענדיגן אופן )מובא בס' "פנינים יקרים"(.
ָ
הארץ ביי "אהבה רבה" ,און ביי "והאר עינינו
דאס ַ
דער לימוד פון דעם איזַ ,אז מ'קען זיך נישט אויסגיסן ָ
דא...
בתורתך" ,און ווען עס וועט קומען למעשה ,צום לערנען ,איז "הילד איננו" ...דער "בחור" איז נישט ָ
פאר קריאת התורה ,דערציילן צוויי מעשיות.
לט .הרה"ק רבי מאיר'ל
יאר שבועותַ ,
פרעמישלאנער זי"ע פלעגט יעדעס ָ
ַ
ïאסירט מיט'ן גאון רבי שמשון ווערטהיימער זצ"ל.
האט ַ
די ערשטע מעשה ָ
האבן
רבי שמשון ווערטהיימער איז געווען ַא חשוב'ער שר ביים קיסר אין וויען ,וועלכער פלעגט
שטארק הנאה ָ
ַ
לאנג אין גלות?
פארוואס ליידן אידן ַאזוי ַ
האט דער קיסר געפרעגט רבי שמשוןָ ַ ,
אמאל ָ
פון רבי שמשון'ס חכמהָ ַ .
דערפאר ווייל עס הערשט קנאה און שנאה
דאס איז
ַ
האט רבי שמשון ווערטהיימער געענטפערט דעם קעניגַ ,אז ָ
ָ
געזאגט אויפגערעגטערהייט,
האט איהם
ָ
צווישן אידן .דער קעניג איז ָאבער נישט געווען צופרידן פון זיין ענטפער ,און ער ָ
לאנד ח"ו.
פארטרייבן די אידן פון ַ
ַאז אויב ער וועט איהם נישט צושטעלן ַא צופרידנשטעלנדן ענטפער ,וועט ער ַ
האט
געמאכט ַא "שאלת חלום" ,און
האט רבי שמשון
מ'האט איהם געענטפערט פון הימלַ ,אז ער ָ
ָ
ַ
נאכטָ ,
יענע ַ
וואס
לאנג אין גלות צוליב קנאה שנאה ָ
פאר'ן קעניג דעם ריכטיגן ענטפערַ ,אז אידן ליידן ַאזוי ַ
טאקע געענטפערט ַ
ַ
דארף דעריבער נישט געבן דעם קעניג ַאן ַאנדערן ענטפער.
הערשט ליידער צווישן זיי ,און ער ַ
האבן זיי זיך
וואלדָ ,
וואלד .זייענדיג אין ַ
פאנג אין ַ
צומארגענס ,איז דער קעניג ַארויס מיט זיינע משרתים אויף ַא ַ
ָ
האבן נישט געזעהן
צעטיילט ,יעדער איז
נאך עטליכע שטונדען ,ווען די משרתים ָ
באזונדער ,און ָ
פאנגען ַ
געגאנגען ַ
ַ
ïאלאץ.
פארשטאנען ַאז מסתמא איז ער שוין צוריק אין קעניגליכן ַ ַ
ַ
האבן זיי ַ
דעם קיסרָ ,
געטראפן
האט ער נישט
האט דער קעניג ָאבער
ָ
דארטָ ,
וואלד ,און ַארויסקומענדיג פון ָ
געבלאנדזשעט אין ַ
ָ
באמת ָ
האט דער קעניג געזוכט ַא הויז אין וועלכן
קיין איינעם פון זיינע משרתים .ווען עס איז
נאכטָ ,
צוגעפאלן די ַ
ַ
נאכט.
ַאריינצוגיין ,כדי איבערנעכטיגן די ַ
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האט ער אויסגעטוהן זיינע
ַאזוי גייענדיג ,איז ער ָאנגעקומען צו ַא טייך ,און נישט וועלנדיג בלייבן ַאליין
ביינאכטָ ,
ַ
אנגעקלאïט אין עטליכע הייזערָ ,אבער
ַ
האט ָ
האט ַאריבערגעשוואומען דעם טיך .ער ָ
קעניגליכע קליידער ,און ָ
צוגעגאנגען צו ַא אידיש הויז,
אריינלאזן .איז ער
האט קיינער איהם נישט
ַ
ָ
געוואלט ַ
ָ
נאקעטען מענטשָ ,
זעהענדיג ַא ַ
פאר איהם געעפענט די טיר.
האט ַ
האט זיך געפונען ַא מזוזה אויף דער טיר ,און דער אידישער בעה"ב ָ
וואו עס ָ
האט ער איהם געגעבן צו עסן און טרינקען און ַא בעט ,ווי אויך קליידער.
האט איהם נישט געקענטָ ,
כאטש ער ָ
ָ
וואס
געהאט ,און
האט זייער מורא
גאר ַא רויבער ָ
גאסט ָ
מאן ,אפשר איז דער ַ
פאר איר ַ
געזאגט ַ
ָ
ַ
די בעל הבית'טע ָ
נאכט ,צו
האט איר ָאבער
גאנצע ַ
צוגעזאגט ַאז ער וועט אויף בלייבן ַא ַ
ָ
מאן ָ
נאכט? דער ַ
בארויבן אינמיטן ַ
קען דיך ַ
זאל זיי נישט בא'גנב'ענען.
היטן ַאז דער מענטש ָ
דארט ביז וויען .ווען דער
האט דער קעניג געפרעגט דעם אידישן בעל הבית ,ווי ווייט עס איז פון ָ
אינדערפרי ָ
באזארגן
זאל איהם ַ ָ
האט דער קעניג געבעטן דעם איד ,ער ָ
האט איהם געענטפערט ַאז עס איז היבש ווייטלעךָ ,
איד ָ
פאר פערציג רובל וועט ער איהם קענען
האט דער איד געענטפערטַ ,אז ער איז ַא בעל עגלה ,און ַ
ַא בעל עגלהָ .
ָאïפירן קיין וויען...
געבארגט פונעם בעל עגלה ,זיין בעל אכסניא ,זיין טיליï
האט
ָ
באצאלן ,און ָ
האט איינגעשטימט צו ַ ָ
דער קעניג ָ
האט דער קעניג געבעטן
דערווארימען די ביינערָ .אנקומענדיג אין דער
אויפ'ן וועג ,כדי זיך צו
הויïטשטאט וויעןָ ,
ָ
ַ
ïאלאץ .דער איד
זאל איהם צופירן צום קעניגליכן ַ ַ
האט איהם ַאריינגענומען ,ער ָ
וואס ָ
דעם בעל עגלה ,דעם איד ָ
פאר סתם מענטשן
האט ָאבער מורא
ïאלאץ ,ווייל עס איז געווען ַא גרויסע סכנה ַ
געהאט צו פירן דעם קעניג צום ַ ַ
ַ
ָ
געזאגט ַאז
האט איהם ָאבער
ָ
ïאלאץָ ,אן ַא סïעציעלע דערלויבעניש .דער קעניג ָ
נאענט צום קעניגליכן ַ ַ
צוצוקומען ָ
ïאלאץ.
זאל
צופארן צום ַ ַ
ָ
נאר ער ָ
האבןָ ,
זאל נישט מורא ָ
ער ָ
איבערלאזענדיג דעם אידישן
וואגן,
ָ
אראïגעשïרונגען פון ָ
ïאלאץ ,איז דער קעניג ַ ָ
ווען זיי זענען ָאנגעקומען צום ַ ַ
דאך גערעכט געווען
האט דער איד
געטראכט ביי זיך ,אוי וויי ,מיינע בני בית זענען ָ
ַ
וואגןָ .
בעל עגלה ַאליין אויפ'ן ָ
זאל נישט געטרויען דעם גוי ,ווייל ער איז מסתמא נישט מער ווי ַא גנב .יעצט,
אנגעזאגט איך ָ
ָ
האבן מיר ָ
ווען זיי ָ
נאך צוגענומען מיין ïעלץ...
האט ָ
נאר ער ָ
פאר דער רייזעָ ,
באצאלט ַ
האט ער מיר נישט ַ ָ
נאר ָ
נישט ָ
געזאגט דעם איד ַאז דער קעניג רופט איהם
באדינער ,און
ָ
נאך עטליכע מינוט זענען ַארויסגעקומען עטליכע ַ
ָ
איינגעפאלן
גארנישט
ַ
פאר'ן קעניג .ס'איז איהם ָ
ïאלאץ .דער איד איז ַאריינגעקומען און זיך געשטעלט ַ
ַאריין אין ַ ַ
האט ַאריינגענומען און געגעבן צו עסן און ַא געלעגער איבערצונעכטיגן.
דאס איז דער זעלבער מענטש וועמען ער ָ
ַאז ָ
זאגט איהם
האט דער איד געענטפערט ַאז נייןָ .
האט איהם געפרעגט אויב ער דערקענט איהםָ ,
ווען דער קעניג ָ
האט דער
נאכט...
וואס איז
דערנאך ָ
ָ
איינגעשטאנען ביי איהם די פריערדיגע ַ
ַ
דאס דער גוי ָ
דער קעניגַ ,אז ער איז ָ
האט
קעניג איהם
וואס ער ָ
פאר דעם גוטס ָ
נארַ ,אלס שכר ַ
וואס איהם גלוסט ָ
געזאגטַ ,אז ער קען בעטן פון איהם ָ
ָ
באלוינונג.
האט ָאבער נישט
געוואלט נעמען פונעם קעניג קיין ַ
ָ
געטוהן מיט איהם .דער איד ָ
נאר בעטן פון איהם .צום סוף
נאר
וואס ער וועט ָ
באצאלן ָ
געוואלט ַ ָ
ָ
האט ָאבער נישט מוותר געוועןָ ,
דער קעניג ָ
וואס איז איהם
האט זיך ַאריינגעצויגן אין זיין
האט דער איד
שטאט ַא מענטש ָ
ָ
געזאגטַ ,אז ַאזוי ווי לעצטענס ָ
ָ
ָ
פארקויפט ַאלס ïעדלער ...בעט
וואס ער ַ
זאכן ָ
פארקויפט ַ
וואגן און ַ
משיג גבול ,ער פירט אויך מענטשן אויף זיין ָ
האט דער קעניג
האנדלען מיט די זעלבע סחורה ווי ערָ ...
זאל נישט ערלויבן יענעם איד צו ַ
ער פונעם קעניג ,ער ָ
זיך צעשריגן אויף דעם איד:
וואלסט אין איין
גאלד און זילבער ,און דו ָ
דאך געקענט בעטן פון מיר אוצרות פון ָ
האסט ָ
 טיïש איינער! דו ָוואס יענער מענטש
פארוואנדלט
גארנישט אינטערעסירט ָ
וואלט דיך ָ
געווארן אין ַא גרויסן עושרַ ,אזוי ַאז עס ָ
ָ
מינוט ַ ַ
גאנצן
האסטו מוותר געווען אויף דעם ַ
פאר דיין ברודערָ ,
נאר צוליב דיין קנאה און שנאה ַ
קאליע דיין ïרנסהָ .
מאכט ַ
ַ
געוואלט געבן ,צוליב ַא קליינע נקמה אין דיין אידישן משיג גבול!
האב דיר
ָ
וואס איך ָ
גוטן לוין ָ
געזאגט:
האט דער קעניג גערופן רבי שמשון ווערטהיימער ,און איהם
ָ
שïעטער ָ
לאנג אין גלות.
נאר צוליב דעם חטא פון שנאת חנם זענען אידן ַאזוי ַ
 יעצט זעה איך ַאז דו ביזט געווען גערעכטַ ,אז ָדא רעדט מען פון דעם
טאג פון יום טוב שבועות ,ווייל ָ
באזונדער אין ָ
האט ַא סïעציעלע משמעותַ ,
די מעשה ָ
ערשטן דיבור פון די עשרת הדברות" ,אנכי ה' אלקיך" ,די אמונה ַאז דער אויבערשטער גיט ַאלעס ,און קיינער קען
נישט צונעמען די ïרנסה פון ַא צווייטן.

 חג שבועות- דער פרשה קוואל
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האט
וואס רבי מאיר'ל
ָ  ַא איד. איז געווען וועגן זיך ַאליין,האט דערציילט
ָ רעמישלאנער זי"עï
ַ
ָ די צווייטע מעשה
האט
ָ .רנסהï פאר רבי מאיר'ל ַאז ַא צווייטער איד איז איהם משיג גבול און נעמט איהם צו זיין
ַ גערעדטïזיך ָא
 ווייל ער,וואסער
רבי מאיר'ל
ַ האנט אויפ'ן
ַ  און זעצט מיט דער, ַא פערד גייט טרינקען פון טייך,געזאגט דעם איד
ָ
האט מורא ַאז יענער פערד וועט
ָ  און ער,וואסער
ַ  צו טרינקעןïארא
ָ ַ נאך ַא פערד בייגט זיך
ָ וואסער ווי
ַ זעהט אין
 ַאז יענער "פערד" איז נישט מער,ט זיך נישטïכא
ַ  דער פערד.וואס ער וויל טרינקען
ָ וואסער
ַ דאס
ָ אויסטרינקען
.פאר יעדן איינעם
ַ וואסער
ַ דא גענוג
ָ יגלונג פון איהם ַאליין! זעהט ער דען נישט ַאז עס איזïשïווי ַאן ָא
:האט אויסגעפירט
ָ און רבי מאיר'ל
דאכט זיך ַאז
ַ  און דיר,רנסהï פאר יעדן איינעם? ער וויל דיר געבן
ַ האט דען נישט גענוג
ָ באשעפער
ַ  דער.וואס איז דיינס
ָ עס ַאוועק פון דעםïאיינער נעמט ע
,(52) מאל כמספר ב"ן
,וואס הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל שרייבט
ָ מ'זאל געבן צדקה צוויי
ָ
ָ  ס'איז ידוע די סגולה.מ
פארשידענע
און
ַ פאר
ַ  און עס איז ַא תיקון,וואס איז ָארים און ַאן עניו
ָ פאר ַא תלמיד חכם
ַ מ'זאל עס געבן
ָ
. און מ'איז מקרב דערמיט די גאולה,פאר חשוכי בנים
ַ  און ַא סגולה,גמיםï ערליי

