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 ווי, פרעגן די מפרשים." ג( "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה,זאגט )במדבר יב
ָ סוקï  דער.א
,דאך געוואוסט זיין גרויסע חשיבות
ָ האט
ָ האט משה רבינו ע"ה געקענט זיין "עניו מאד מכל האדם"? ער
ָ ַאזוי
 י( "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו,זאגט )דברים לד
ָ סוקï  ווי דער,ַאז ער איז גרעסער פון ַאלע אידן
,מאל
ָ וואס איז געווען אין הימל עטליכע
ָ באשעפענישן
ַ  ער איז געווען דער איינציגסטע פון ַאלע."ה' פנים אל פנים
 ער," ומים לא שתה, "לחם לא אכל,דארט געווען ווי ַא מלאך
ָ  און ער איז,פאר פערציג טעג און פערציג נעכט
ַ
טראכטן ַאז ער איז קלענער "מכל
האט משה געקענט
האט נישט
ַ
ָ  ווי ַאזוי, אויב ַאזוי.געדארפט עסן און טרינקען
ַ
ָ
?"ני האדמהï האדם אשר על
האט
ָ  ַאז משה רבינו ע"ה,( ע' תרעח, שנת תרע"ט,ענטפערט הרה"ק רבי שלום בער מליובאוויטש זי"ע )ספר המאמרים
 פון, וואו עס ווערן געשילדערט די מעשים פון די מענטשן אין ַאלע דורות,געזעהן דעם ספר פון אדם הראשון
וואס וועט
ָ ,"האט געזעהן דעם דור פון "עקבתא דמשיחא
ָ  און ער,( ב, ביז תחיית המתים )זעה שמ"ר פ"מ,""בראשית
אינגאנצן נישט
דאך זייער השגה
ַ
ָ  וועט,עציעל לגבי די השגה פון משהï ס,טליכקייט-האבן ַא השגה אין ג
ָ נישט
 זיי וועלן מקיים זיין.הארץ
ַ האבן ַאן אמת'דיגע עבודה מיט'ן מח און מיט'ן
ָ  אויך וועלן זיי נישט.גערעכנט ווערן
, וועט זיי ָאנקומען שווער מיט מסירות נפש,יא טוהן
ָ וואס זיי וועלן
ָ דאס
ָ  אויך. ָאבער ָאן כוונה,מצוות מיט'ן גוף
 וועלן זיי מקיים זיין די מצוות,טראץ ַאלעם
 ָאבער,סאך מניעות און עיכובים בגוף ובנפש
ָ
ַ האבן ַא
ָ ווייל זיי וועלן
.מיט מסירות נפש
 צוליב דעם יתרון ַאז זיי זענען ַאזוי פיל גרעסער,געווארן בתכלית השפלות
 איז ער,דאס געזעהן
ָ
ָ האט
ָ ווען משה
פארוויקלט אין צרות און
ַ וואס זענען ליידער ַאזוי
ָ האט געזעהן דעם לעצטן דור
ָ  ווען משה,דאס הייסט
ָ .פון איהם

á
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פאלן
יסורים ,און ליידן פון ַאזוי פיל הסתרות אינעם חשכות ,און פונדעסטוועגן,
שטארקן זיי זיך מיט די אמונה און ַ
ַ
)אוודאי
געווארן זייער
נישט ַאריין אין יאוש ח"ו ,איז משה
אז זיי זענען גרעסער פון איהם ַ
האלטנדיג ַ
געפאלן ביי זיךַ ,
ַ
ָ
מ'האלט
האבן מיר נישט ַא השגה אין די גרויסקייט פון משה רבינו ע"הָ ,אבער פונדעסטוועגן ,לערנען מיר פון דעם די מעלה פון אונזער דור ,ווען
ַ
ָ

טראץ ַאלע נסיונות(.
זיך ביי די אמונה,
ָ
עס שטייט אין ספה"ק "ברית מנוחה" )געברענגט אין ספה"ק "אור לשמים" ,פ' תצוה ,ד"ה "עוד נראה לי רבוע יהיה"(ַ ,אז באמת
זאגן )שבת קיב" (:אם הראשונים כמלאכים ,אנו כבני
כאטש די חז"ל ָ
איז די חשיבות פון לעצטן דור זייער גרויס ,און ָ
אדם ,ואם הראשונים כבני אדם ,אנו כחמורים" )אויב די פריערדיגע דורות זענען געווען ַאזוי ווי מלאכים ,זענען מיר גערעכנט ַאזוי ווי
נאר אין זייער
געזאגט
דאס איז ַאלץ
געווארן ָ
ָ
ָ
מענטשן ,און אויב די פריערדיגע דורות זענען געווען ווי מענטשן ,זענען מיר ווי אייזלען(ָ .
צייט ,ווייל לויט די דורות ,זענען די שïעטערדיגע געווען ַאזוי ווי "אייזלען"ַ ,אנטקעגן די גרויסקייט פון די פריערדיגע
 די הייליגע תנאיםָ ,אבער אין אונזער צייט ,ווען עס הערשט ַא פינצטערניש אויף דער וועלט ,און פונדעסטוועגןשטארקן זיך אידן צו דינען דעם אויבערשטען לויט זייער כח און שכל ,זענען זיי חשוב'ער ווי די צדיקים אין די
ַ
פריערדיגע דורות.
געזאגט )"עירין קדישין" השלם ,מסכת שבת( אויף די דערמאנטע ווערטער פון דער
האט
ָ
דער הייליגער רוזינער זי"ע ָ
גמרא" ,אם הראשונים כמלאכים ,אנו כבני אדם ,ואם הראשונים כבני אדם ,אנו כחמורים" .ווען מ'זעהט ווי ַא
פאר דעם אויבערשטען ,איז עס ַאוודאי נישט קיין וואונדער ביי קיינעםָ .אבער אויב
דאווענט ַ
מענטש שטייט און ַ
סטאדע פון אייזלען ,און ïלוצלינג זעהט מען ווי איינער פון זיי שטייט אויף די פיס און נעמט
פארביי ַא
ַ
מ'גייט ַ
אויפגעשאקלט ווערן
גאנצע וועלט
ָ
דאך די ַ
פאר איהם ,וועט ָ
דאווענען ַ
באשעפער און ַ
דאנקען און לויבן דעם ַ
זיך ַ
הארץ
פון די
נאכקיקן צי זיין תפילה איז געווען פון טיפן ַ
אינטערעסאנטע "נייעס" ...און קיינער וועט דאן נישט ָ
ַ
זאגט די גמרא:
דאווענען פון ַאן אייזל ,איז ַא
געוואלדיגע רבותא .אויף דעם ָ
ַ
דאס עצם שטיין און ַ
ָאדער נישט ,ווייל ָ
וואס די
"אם הראשונים כבני אדם ,אנו כחמורים" .ממילא ,איז אונזער תפילה ַאזוי ווי די תפילה פון יענעם אייזלָ ,
אזא
אזא
שוואכן דור ,איז שוין אויך ַא רבותא ,און ווייזט אויף ַא גרויסע מעלהַ ַ .
ַ
דאווענען אין ַ ַ
וואס מיר ַ
זאך ָ
עצם ַ
נאך אין הימל ,און עס ווערט ָאנגענומען לרחמים ולרצון.
תפילה ,קוקט מען נישט ָ
דאס ענין
קאזמירער זי"עַ ,אז ָ
נאמען פון זיין זיידן ,הרה"ק רבי יחזקאל'ע ָ
דארט אין ָ
ב .דער "דברי ישראל" ברענגט ָ
שוואכע דורות,
טאג ,אפילו אין אונזערע
ַ
ַאז אידן "שפייזן" דעם אויבערשטען כביכול ,גייט ָאן אויך ביז'ן היינטיגן ָ
דארפן וויסן ַאז מיר זענען דעם אויבערשטען'ס "געשעפט".
זאגט ַאנדערש ,איז ַא שוטה .מיר ַ
וואס ָ
און דער ָ
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¨ ï'ôéåà ïøàååòâ
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ïòîàð
ïôåøòâðà¨ äå÷ éã æéà ,ïëù íòã
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,å"ç àèç à© éåå ïøàååòâ
èðëòøòâ íäéà æéà ñò ."äéøæò
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©
¨ øò ïåà
íäéà ìàæ'î
æà© íéúéðòú êàñ
èàä
©
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(åð úåà ,äëåðç) "ìàøùé çîùé" ÷"äôñ
¨ ò"éæ ìàèéåå
©
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¨
,úåøåã òâéãøòéøô éã ïéà øàð
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ïôéè ïåô ñéåøà© èîå÷ ñàåå
©
©
éã ïéà íéúéðòú êàñ
à© éåå éåæà© èðëòøòâ ,ïöøàä
¨ òâéãøòéøô
.ïøàé

éåæà© æéà ñò áéåà æà© ,"ìàøùé çîùé" øòã åö¯èâééì
¨ æéà ,ì"æéøà íòðåô øåã íòðéà ïòååòâ
êàã
©
¨ ,èöòé æéá ïàã
© ïåô
ï÷øàèù
úåøö éã ïåà úåìâ øòã ñàåå
¨ ïãòé ïåà ,øòãééì ÷øàèù
©
åúìì÷" æéà âàè
éåæà© êéæ
èééøù ãéà à© ïòåå æà© éàãååà© æéà ¯ åøéáç ìùî äáåøî
© © æéà ,øåã ïâéèðééä ïéà ïöøàä
©© ïôéè ïåô ñéåøà
õëòø÷ àæà
¨
ïéà íéúéðòú éåå éåæà© ,ïòèùøòáéåà íòã ééá øòééè øàâ
©
áéåà ,ì"æéøà íòã èâòøôòâ ìàèéåå
íééç éáø èàä
¨
.úåøåã òâéãøòéøô éã
¨ ñàã
¨ éåå "èéé÷âéðééì÷" àæà
© © óéåà
ñ'ïëù íòã ñàåå
¨ ,úáù ïéà äòåöø à© ïâàøèòâ
¨
÷¨ äå
¨ ïòðò÷ øéî øæòìà éáø èàä
èàä
"ìàøùé çîùé" øòã èðéæ æà© ,ïâééìåö øàð
¨ éã ïáéøùòâ èàä
¨
¨ ñàåå
¨ ,íéúéðòú ìéô éåæà© èñàôòâ
©
ïòðòæ ,èðééä æéá øòèøòåå òâéæàã
øéî ïìàæ
äéøæò ïá

געהאט ַא "גרויס געשעפט" ,ער
האט דער אויבערשטער
ַ
זאגט הרה"ק רבי יחזקאל'ע :אין די פריערדיגע דורותָ ,
ָ
געהאט "ïרנסה בריווח" כביכול ,אין דער צייט ווען דער בית המקדש
האט
ַ
וואס ָ
איז געווען ַא "גרויסער סוחר"ָ ,
נאכ'ן חורבן ,איז
איז
האבן געזינגען שירה ,און אויך ָ
האבן געטוהן די עבודה ,די לוויים ָ
געשטאנען ,און די כהנים ָ
ַ
נאך געווען פיל מיט צדיקיםָ ,אבער אויך היינט גיבן מיר איהם "ïרנסה" כביכול ,ווייל אויב נישט ,פון
די וועלט ָ
'דארף ָאבער וויסן,
וועמען שïייזט ער זיך?! ...צי דען שïייזט ער זיך פון די קינדער פון ישמעאלָ ,אדער פון עשו? מ ַ
באשעפער
פאר'ן ַ
"גאר ווייניג צו לייזן"ָ ...אבער באמת ,גיבן מיר אויך היינט "ïרנסה" ַ
כאטש מ'גיט איהם היינט ָ
ַאז ָ
כביכול ,ווייל אין הימל וועגט מען לויט די מדרגה פון די נשמות ,לויט'ן כובד הגלות ,און לויט ווי גרויס עס זענען
די טירדות פון מענטש ,ע"כ.
פאר ַא
וואס ַ
'מאכט ַא חשבון אין ָ
קאזמירערַ ,אז אויב מ ַ
קומט אויס פון די ווערטער פון הרה"ק רבי יחזקאל'ע ָ
האט ממש נישט ַא שיעור
פארשטייט מען אונזער גרויסע חשיבות אין הימלַ ,אז עס ָ
שווערן גלות מיר געפינען זיךַ ,
שאצונג.
און ַא ַ
געהאט
האט דען רבי אלעזר
ַ
ג .די גמרא פרעגט )ביצה כג (.אויף די ווערטערï" ,רתו של רבי אלעזר בן עזריה" :צי ָ
יאר,
האט געגעבן יעדעס ָ
וואס ער ָ
דאך געווען ַאזוי רייךַ ,אז בלויז די מעשר בהמה ָ
נאר "איין קוה"? ער איז ָ
ָ
זאגט
דאך מסתמא
פארוואס ָ
געהאט צענדליגער טויזנטער קיען ,און ַ ָ
ַ
האט ער ָ
איז געווען צוועלף טויזנט קעלבלעךָ ,
פאר
באלאנגט ַ
האט ַ ַ
נאר עס ָ
די גמרא "פרתו" ,לשון יחיד? ענטפערט די גמראַ ,אז עס איז נישט געווען זיין קוהָ ,
געטראגן ַא רצועה צווישן אירע
האט
ָ
האט נישט מוחה געווען קעגן דעם שכן ווען די קוה ָ
נאר ווייל ער ָ
זיין שכןָ ,
נאמען.
הערנער ,ווערט עס ָאנגערופן אויף זיין ָ
געווארן ווי
זאגט אויף דעם ,הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"עַ ,אז די ַאנדערע קיען זענען נישט גערעכנט
ָ
ָ
נאר מצוות און מעשים טובים" :כי לא
דאך נישט מיט זיך אויף יענע וועלט ָ
"זיינע" קיען ,ווייל דער מענטש נעמט ָ
האט
האט תשובה געטוהן
וואס ער ָ
)פאר דעם ָ
ַ
נאר די איינע קוה אויף וועלכע רבי אלעזר בן עזריה ָ
במותו יקח הכל"ָ ...
זאגן )יומא פוַ (:אז ווען דער מענטש טוט
נישט מוחה געווען קעגן דעם שכן( ווערט גערעכנט ַאלס "זיין קוה" ,ווייל די חז"ל ָ
תשובה מאהבה ,ווערן זיינע עבירות איבערגעקערט צו זכיות .צוליב דעם "נקראת על שמו" ,ווערט עס גערופן אויף
באגלייטן איהם אויפ'ן עולם העליון .קומט אויס ַאז
וואס זענען ָאנגעקומען צו איהםַ ,
נאמען ,ווייל די זכותים ָ
זיין ָ
טאקע זיין "איינציגע" קוה...
גאר געווען די קוה פון רבי אלעזר בן עזריה ,און ַ
די קוה פון זיין שכן ,איז ָ

ã
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¨
èéî ïåà ,ìàøùé úåøö ìéô éåæà© ïòîå÷òâåö øòãééì êàã
¨ æéà ,íòã
ïåô äìòî éã êéåà ïâéèùòâ àìéîî êàã
© ñàã
¨ .øòãðé÷ òùéãéà
åìéôà© æà© ,ïò÷ðòãòâ øéî ïôøàã
¨ æéà ,äæä ïîæá ãéà à© ïåô äãåáò òèñðòì÷ éã
øàâ
¨ úååöî òñéåøâ éã éåå øòî êàð
¨ ,ìîéä ïéà áåùç
ñàåå
¨ íé÷éãö éã
,úåøåã òâéãøòéøô éã ïéà ïòååòâ íéé÷î ïáàä
© ìééåå
éåå øòååù éåæà© ïòîå÷òâðà¨ èùéð ñò æéà ééæ øàô
©
.æðåà øàô

גם הם לבית אבותם  -מיר זענען ַאלע קינדער פון אונזער
טאטע
גרויסע ַ

íúåçôùîì íúåáà úéáì íä íâ ïåùøâ éðá ùàø úà àùð
).(áë ,ã
éã øàô ÷åæéç ïåô øå÷î òâéãìàååòâ à æéà ,÷åñt øòã
¨ ïùèðòî
áöî øòééæ æà© ñéåà ééæ èäòæ ñò ñàåå
¨
.ïòîòìáàøt
òðééæ èéî øòðééà øòãòé ,å"ç èåâ èùéð æéà
"¨ øòèùøòáéåà øòã ,"ïåùøâ éðá ùàø úà àùð
èâàæ
© ñàåå
¨ ïùèðòî éã ïåô tò÷ éã óéåà áééä ,äùî åö
èëàã
.(ïáéøèøàô) "ïåùøâ éðá" ïåô ììë ïéà ïòðòæ ééæ æà© ééæ êéæ

øòã æéà ?"ïåùøâ éðá" éã ïáééäôéåà ïòî ïò÷ éåæà© éåå
¨ ééæ ,"íúåáà úéáì" :õåøéú
ñò øòåå ïò÷ðòãòâ ïìàæ
©
øòâéãîéøàáøòã
øòñéåøâ øòã ,òèàè øòééæ æéà
¨ ,àåä êåøá øòôòùàá
©
,øòãðé÷ òðééæ ïòðòæ ïãéà ñàåå
¨ ÷åñt øòã éåå
'äì íúà íéðá" (à ,ãé íéøáã) èâàæ
¨ ìîéä ïéà ïèàè
© à© ïáàä
¨ øéî ."íëé÷åìà
øòã æéà ñàåå
¨ øò ïåà ,úìåëéä ìòá
òèàè à© éåå éåæà© áéì æðåà èàä
©
¨
¨
,èôàùáéì
òæàìãðò
ïà© èéî ,øòãðé÷ òðééæ áéì èàä
óøàã ñò éåå óéåà èùéð êéæ èøéô ïåæ øòã ïòåå 'éôà
.ïééæ åö
ïòåå ¯ å"ç ãéà íåù ïéé÷ ééá ïëàî èùéð êéæ ìàæ ñò
¨ òèàè
©© à
æéà ééæ ïåô øòðééà ïåà øòãðé÷ ïòö èàä
© òèàè
© øòã êàã
¨ æéà ,ò"ì èðåæòâ èùéð
åùàø" ïòîåðøàô
© åö éåæà© éåå ïèëàøè
©
òøòååù éã ïøòèëééìøàô
åö "åáåøå
÷¨ .ãðé÷ ï÷ðàø
©
©
©
ïò÷ òáìòæ ñàã
ïëàååù
ïééæ ïåô òâàì
¨ ,úåøåã òâéèðééä òøòæðåà ïâòåå ïâàæ
¨ ïòî
ïòðòæ ñàåå
©
øòã øòáà¨ ,úåéîùâáå úåéðçåøá êàååù
éåæà© øòãééì
©
"áåèì" æðåà ïåô "ïòîåðøàô
æéà ìåëéáë øòèùøòáéåà
¨ ñò ,"åðì
 èåâ ïééæ æðåà ìàæד.

זאגט
דַ .אזוי טייטשן די ספרים דעם ïסוק נשא את ראש וגו' לגבי דעם ענין פון חינוך הבנים .דער אויבערשטער ָ
"פארטריבן"
וואס זיי שïירן זיך ַ
צו משה רבינו ע"ה ,הייב אויף די קע ïפון די יונגע קינדער ,תינוקות של בית רבןָ ,
שטאמען פון
לאזן וויסןַ ,אז "גם הם לבית אבותם" ,אויך זיי זענען חשוב ,ווייל זיי
ַ
זאלסטו זיי ָ
באשעפערָ .
פון דעם ַ
די הייליגע אבות אברהם ,יצחק ,און יעקב.
טאטע
די ספרים טייטשן אויך בדרך צחות דעם ïסוק )משלי יג ,כד( "חוסך שבטו שונא בנו"" .חוסך שבטו" ,דער ַ
זאגט איהם נישט
פאר זיין זון פון וועלכן שבט ער
דאס הייסט ,ער ָ
שטאמטָ ,
ַ
זאגן ַ
וואס האלט זיך צוריק פון צו ָ
ָ
שטאמט פון ַא הייליגן מקור ,איז ער ַא "שונא בנו" ,ווייל ווען דער מענטש ווייסט ווי חשוב ער איז ,העלפט
ַאז ער
ַ
פאר ַא קינד פון הייליגע עלטערן.
ïאסט ַ
זאל זיך פירן ַאזוי ווי עס ַ
עס איהם ער ָ
אמאל געזעסן ביים
מאקעווער רב ,הגה"צ רבי משה נתן נטע לעמבערגער זצ"ל ,בעל "עטרת משה" ,איז ַ ָ
דער ַ
געוואנדן צום
האט דער לעלוב'ער רבי זיך
ָ
טיש פון אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע .אינמיטן טישָ ,
מאקווער רב ,און איהם געפרעגט:
ַ
שינאווער רב?
האט געזעהן דעם
ָ
מאקעווער רב ,איר ָ
 ַשינאווער רב.
האט נישט זוכה געווען צו זעהן דעם
ָ
מאקעווער רב געענטפערטַ ,אז ער ָ
האט דער ַ
ָ
האט
מאקעווער רב ,אויב ער ָ
אמאל געפרעגט דעם ַ
נאך ַ ָ
האט אא"ז הרה"ק הרמ"מ ָ
ַא קורצע צייט שïעטערָ ,
מאל געענטפערט ַאז
געזעהן דעם
האט יעדעס ָ
מאקעווער רב ָ
אמאל ,און דער ַ
נאך ַ ָ
שינאווער רב ,און שïעטער ָ
ָ
מאקעווער
האט נישט געזעהן דעם
אמאל געפרעגט דעם ַ
נאך ַ ָ
האט מיין זיידע ָ
פאר'ן בענטשןָ ,
שינאווער רבַ .
ָ
ניין ,ער ָ
האט אא"ז איהם
האט
האט געזעהן דעם
ווידעראמאל געענטפערט ַאז נייןָ ,
ַ ָ
שינאווער רב ,און ווען ער ָ
ָ
רב אויב ער ָ
געזאגט:
ָ
יא פון איהם...
האב אויך נישט זוכה געווען צו זעהן דעם
האבן מיר ָ
ווארט ָ
שינאווער רבָ ,אבער ַא טייער ָ
ָ
 איך ָגעזאגט" :נשא
שינאווער רב
האט דער
ָ
ָ
אויפ'ן ïסוק "נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם"ָ ,
וואס שïירן ַאז זיי
דאס הייסט ,פון ַאלע מענטשן ָ
קא ïפון ַאלע "בני גרשון"ָ .
'דארף אויפהייבן דעם ָ
את ראש"  -מ ַ
שטאמען פון ַא הייליגן יחוס,
'דארף זיי דערמוטיגן ַאז "גם הם" ,אויך זיי
ַ
באשעפער ,און מ ַ
פארטריבן פון ַ
זענען ַ

ä
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íòðåô ãðé÷ à© æéà øò æà© è÷ðòãòâ ùèðòî øòã ïòåå
©
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© ïñéåøâ íòã óéåà êéæ èæàìøàô
¨ © øò ìééåå
,ìîéä ïéà ïèàè
¨ © øùåò ïà© ïåô ïåæ à© éåå è÷ðåt
éã óéåà êéæ èæàìøàô
©
¨ êéæ óøàã'î
©
© ïééæ ïåô ïèéé÷ëéìâòî
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øàð
.ïèàè
¨ ïòðòæ ïèéé÷âéøòååù òìà© æà© äòéãé éã èéî
,âéìééååèééö øàð
¨ âòè òèåâ éã ïâò÷èðà©
ïòîå÷ åö èééøâòâðà¨ ïòðòæ ñàåå
© éã .íäéà óéåà
à© éåå øòî èùéð æéà äøúñä òöðàâ
òétùî ïòî ìéåå ìîéä ïåô ìééåå , הïèåâ íåö "äîã÷ä"
¨ øò éãë ïåà ,úåáåè êàñ
© à© íäéà óéåà ïééæ
à© ïééæ ìàæ
¨ éìë
ïòî èáòâ ,äëøá éã ïééæ åö ìá÷î éåàø æéà ñàåå
øò ,ïøòèééìåöñéåà íäéà éãë íéøåñé éã íãå÷ íäéà
¨
."äëøá ÷éæçî éìë" à© ïééæ ïòðò÷ ìàæ
¨ ùèðòî øòã
øòèùøòáéåà øòã æà© úîàá èáééìâ ñàåå
¨ èðééî
ïéà êéåà ïéåù êéæ èééøô ,äáåè ïééæ øàð
àøå÷ íåäú ìà íåäú" (è¯ç ,áî íéìäú) íé÷åñt éã óéåà
éåå ,äòåùé éã ïòîå÷ èòåå ñò æà© äøö éã ïåô èééö
íîåé ,åøáò éìò êéìâå êéøáùî ìë êøåðö ìå÷ì
¨ èùèééè ì"æ í"éáìî øòã
êùîä íòã øòèééåå èøàã
ìùî à© æéà "íåäú" æà© ,é"ùø èùèééè ,"åãñç 'ä äåöé
æà© ,"ééç ì÷ì äìéôú éîò äøéù äìéìáå" :÷åñt íòðåô
äøö ïééà ¯ "àøå÷ íåäú ìà íåäú" .úåøö éã óéåà
ïòååòâ ïéåù æéà ñò ïòåå ,úåøö éã ïåô èééö ïéà êéåà
.äøö òèééååö éã åö èôåø
¨
ïéåù êéà áàä
¯ "éîò äøéù" ,ì÷ðåè ïåà øòèöðéô
¨
äìéôú" ïòååòâ ììtúî ïåà ïòèùøòáéåà íòã åö ïòâðéæòâ èàä
ä"ò êìîä ãåã æà© ,ì"æ í"éáìî øòã èâàæ
¨
¨ "íéøáùî" ïåà "úåîåäú" éã ãìàáéåå
©
¨ åö èðééîòâ
ïáàä
,"ééç ì÷ì óéåà ïòîå÷òâ ïòðòæ ñò ïòåå ,ïâàæ

à© ïâéåà òðééî ïéà ïòååòâ ñò æéà ,úåøö òñéåøâ øéî
© èòåå øòèùøòáéåà øòã æà© ïëééö
òñéåøâ øéî èéî ïëàî
¨ êéæ óøàã'î
©
ïòåå æà© ,ïìòèùøàô
.úåàìôð ïåà íéñéð
íäéà ééæ ïòðòæ ,úåøö éã ïåô "úåìå÷" éã èøòä'î
æéà ãñç ñ'ïòèùøòáéåà íòã æà© ,òéãåî âéèééöëééìâ
¨ æà© ïåà ,ïòîå÷ åö èééøâòâðà̈
øòã æà© ïîéñ à© æéà ñàã
©
:úåàìôðå íéñéð íäéà èéî ïëàî
èòåå øòèùøòáéåà
."íéúôåîå úåúåàå úåàìôðå íéñéð ññåðì åãñç 'ä äåöé"
¨
¨ êéà ,øò èâàæ
¨ íòã óéåà ïåà
èøòäòâ ñìàîòã
áàä
åö éåæà© ,"íåäú" ïøòãðà© íåö èôåø "íåäú" ïééà éåå
¨
."åãñç 'ä äåöé íîåé" :ïâàæ

 און אויך זיי זענען ַא טייל, און יעקב, יצחק,שטאמען פון די הייליגע אבות אברהם
 זיי.""למשפחותם לבית אבותם
ַ
.( פ' נשא,"פאלק )ס' "דברי יחזקאל
ָ פון אידישן
וואס
ָ ,ווארט פון הרה"ק רבי שמחה בונם פון פשיסחא זי"ע
ָ דאס
ָ דארף מען געדענקען אויך
ַ ,פונדעסטוועגן
האלטן זיך
האט
ַ  ַאז אויך זיי, ַאז "גם הם לבית אבותם" מיינט,האט צוגעלייגט
ָ  ָאבער ער,געזאגט ענליך
ָ
ָ ער
 "ער לייגט.באשעפער
ַ  און זענען זיך משתדל צו טוהן דעם רצון,כאטש ָאן אין די מעשים פון זייערע עלטערן
ָ
זאל ַארויסהעלפן דעם מענטש
ָ נאר דעמאלס איז מען זוכה ַאז זכות אבות
ָ ..."זיך אויך עפעס ַאריין אין געשעפט
.'אין עבודת ה
,'דארף אויפהייבן די חשוב'ע לייט
געזאגט הרה"ק רבי מאיר'ל
האט
ַ  מ," "נשא את ראש,פרימישלאנער זי"ע
ַ
ָ
ָ ענליך
,שטאלצירן מיט זייער יחוס
האלטן זיך גרויס און
ָ
ַ וואס
ָ  די מענטשן- " "בני."וואס זענען אין דער בחינה פון "ראש
ָ
...פארטרייבן און דערווייטערן
"דארף מען ביי זיי מקיים זיין "גרשון
ַ מ'זאל זיי
ָ
ַ ,ַאז זיי זענען "קינדער" פון גרויסע לייט
 ווערן זיי דערהלויבן "למשפחותם,רובירן ַאליין אויך צו גיין אויפ'ן וועג פון זייערע עלטערןï  אויב זיי- "ָאבער "גם הם
.באשיצן
ַ  און זכות אבות וועט זיי,"לבית אבותם
 קען מען נישט שטייגן אין די,הארעוואניע מצד דעם מענטש
ַ
ָ  ַאז ָאן אייגענע,דער כלל פון דעם ַאלעם איז
 איז ער זוכה, ָאבער אויב ַא איד לייגט ַאריין כוחות, ווייל די תורה קומט נישט בירושה,מעלות התורה והיראה
.פאר איהם ַאלע טויערן פון שפע
ַ  ַאז מ'עפנט,מיט'ן כח פון זכות אבות
וואס גרעסער
ָ .באהאלט מען דעם "יסוד" פונעם בנין טיף אונטער דער ערד
ַ ַ , ווען מ'בויט ַא הויז, על דרך משל.ה
דאס זעלבע איז מיט'ן
ָ .באהאלט מען דעם "יסוד" אונטער דער ערד
ַ ַ  ַאלץ טיפער,און ברייטער דער בנין איז
,פארשטיין
ַ זאל ער וויסן און
ָ ,""באהאלטן" אין דער ערד "טיף טיף
ַ ַ ירט ַאז ער און זיין מצב זענעןï ווען ער ש.מענטש
האפן און ַארויסקוקן אויף
ָ  און ער קען, ַאזוי איז דער בנין העכער און ברייטער,ַאז ווי טיפער ס'איז דער יסוד
...בעסערע צייטן

 נשא- דער פרשה קוואל
¨
ïééæ èâðòøá øò ïåà ïøàååòâ
àîè æéà øéæð øòã ïòåå
¨ ,ïáø÷
óéåà ïééæ øtëî èòåå ïáø÷ øòã ,äøåú éã èâàæ
¨
© íäéà
tà÷
ïééæ ïâéìééä èòåå øò ïåà ,ãðéæ ïééæ øàô
©
© ïìòåå âòè òâéãøòéøô éã ïåà ,âàè
¨ íòðòé
.ïìàô÷òååà
¨ ,ò"éæ "ìàøùé úéá" ìòá ÷"äøä ,éáø øòøòâ øòã
èàä
¨ ùèðòî øòã æà© ,íé÷åñt éã ïåô ïæéååòâôéåà
øàè
¨ êéæ ìàæ
¨ øò áöî ïëìòåå ïéà ,ïééæ ùàééî èùéð êéæ
øàð
øòã êàã èìàåå èééäøòìàîøåð ìééåå .ïòðéôòâ èùéð
à áòâ .êéæ ééá ïëàøáåö êéì÷òøù ïøòåå èðò÷òâ øéæð
ï'øàô øéæð à ïééæ åö ïòîåðòâøòèðéà êéæ áàä êéà ,÷å÷
,äàîåè èøàñ òãòé ïåô ïèéäòâôà ïééæ åö ïåà ò"ùáø
¨
ïòî óøàã ,åð .ïøàååòâ
àîè êéà ïéá 'âðéìöåìt' ïåà
© èùéð íéùòî òðééî æà äéàø òøòñòøâ à ïòã
èâéìéååàá
©
ìîéä ïåô æà© êàã èñäòæ !?ïòèùøòáéåà íòã øàô
¨ êéà æà© èëàîòâ
©
¨
êéà éãë ,ïøòåå àîè èñìàæ
ïòî èàä
¨
...äàîåè éã ïåô ïèéä ïòðò÷ èùéð êéæ ìàæ
¨ ,ïâòååèñòãðåô
íåéá åùàø úà ùãé÷å" ,äøåú éã èâàæ
¨ ïáìòæ ïéà ¯ "àåää
êéæ øò ïò÷ âàè
¨ ïåà ,"úåðåáùç" òìà© ïæàìtà
¨ ¨ óøàã
© øò ...ïâéìééä
ïééâëàð
¨ øò ïåà ,øòôòùàá
© íòã "èééäøòãðéìá"
:ïòééøùñéåà ìàæ
© ,ïà¨ èöòé ïåô
íéîéäå" ,úåøéæð òééð èéî ïà¨ êéà âðàô
ïìòåå âòè òâéãøòéøô éã ïåà ¯ "åìôé íéðåùàøä
©
©
...ïìàô÷òååà

å

¨ æà© èñåàååòâ êéà áàä
¨ ,ïáéåäòâôéåà êéæ
ïìòåå ééæ êàð
¨ øàôøòã
©
© ïåô íéãñç ïòîå÷
ãåã èàä
ïåà ,øòôòùàá
©
èáéåìòâ ïåà è÷ðàãòâ
ïåà ïòâðéæòâ èöòé ïéåù ä"ò êìîä
¨
© ï'øàô
©
æéà øò ñàåå
ãñç ïöðàâ
ïòèùøòáéåà íòã
.íäéà èéî ïäåè åö èééøâòâðà̈
¨ © ùèðòî øòã ïòåå
ïòèùøòáéåà íòã óéåà êéæ èæàìøàô
© ïééæ óéåøà© èôøàåå
© øò ïåà
óéåà "ì÷òt" ïöðàâ
¨ © ,íäéà
ïåà ,øòèùøòáéåà øòã èùéð íäéà èæàìøàô
.óøàã øò ñàåå ïëàæ òðééæ òìà© ïéà íäéà èôìòä øò

ò"éæ "úîà úôù" øòã èâðòøá éåæà©
¨ ïéà
àåä ïåçèáä ø÷éòù" ,ùåã÷ä øäåæ ïåô ïòîàð
ïåçèá ïåô ø÷éò øòã ,"ú"éùä úãåáòá çèáåî úåéäì
© ïééæ åö æéà
øòèùøòáéåà øòã æà© ,'ä úãåáò ïéà èøòëéæøàô
äùòð êë ,íãàä áìá äðåîàä øåøéá éôëå" .ïôìòä èòåå
© ïéà æéà äðåîà éã øàì÷
¨
õøàä
éåå èéåì ïåà ,"úîàá
.ïäåèòâ úîàá ñò èøòåå éåæà© ,ùèðòî íòðåô
(à"ìøú úðù ,äîåøú 'ô)

÷"äøä ,ïãééæ ïééæ ïåô èâðòøá "úîà úôù" øòã ïåà
,æé äéîøé) ÷åñt ï'ôéåà ,ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòá
èéåì ,"åçèáî 'ä äéäå ,'äá çèáé øùà øáâä êåøá" (æ
© ïéà èàä
¨ ùèðòî øòã ïåçèá èééåå éåå
éåæà© ,øòôòùàá
© úîàá øò æéà
èøòåå ,ïåçèá ïééæ èéåì ïåà ,èøòëéæøàô
æà© ,"åçèáî 'ä äéäå" :÷åñt íòðåô "àôéñ" éã íéå÷î
© à© íäéà øàô
© ïééæ èòåå øòèùøòáéåà øòã
,âðåøòëéæøàô
© íäéà ïåà
.úåéðòøåt ïåô ïöéùàá

èéî øòðééà øòãòé ,ïòðøòì êéæ òìà© øéî ïò÷ íòã ïåô
¨
¨
ìàîðéé÷
øäàè'î
æà© ,"íåàúô òúôá" úåìéôð òðééæ
באליבט ביים בוכ"ע
ַ  איך בין חשוב און- וקידש את ראשו
ו
!אין יעדע מצב
¨ óøàã'î
©
¨ , å"ç ùåàé ïéà ïìàôðééøà
©
© èùéð
ïàëî" ïâàæ
øàð
êéà ìòåå ,øòèééåå ïåà 'èöòé' ïåô ¯ "àðáùåç äàìäìå åùàø úà ùãé÷å ùôðä ìò àèç øùàî åéìò øôéëå
. זïåáùç íòééð à© ïøéô ïáééäðà¨ êéà
.(áé¯àé ,å) åìôé íéðåùàøä íéîéäå ,àåää íåéá
אהיימפארן קיין
האט
 ַא בחור פון.ו
ָ
ַ געדארפט
ַ
ָ ,האט געלערנט אין דער גערער ישיבה אין ירושלים
ָ וואס
ָ אויסלאנד
ַ
 איז,גאר פרי
האט
פארשלאפן דעם
ָ ארויספארן
ָ
ַ געזאלט
ָ
ָ וואס
ָ ,עראפלאן
ַ ָ
ָ
ַ האבנדיג ַאז ער וועט
ָ  מורא.חוץ לארץ
וואס איז געווען
 איז דער בחור,פארטאגס
ָ ,דאווענען ביים כותל המערבי
ַ געגאנגען
ַ
ָ ַ .נאכט
ַ גאנצע
ַ געבליבן ַא-ער אויפ
" הרה"ק בעל "בית ישראל,באגעגנט זיין רבי'ן
ַ האט ער
ָ ,דארט
ָ .טאג
ָ ללים אין יענע פריע שעה'ן פוןïליידיג פון מת
:ט אויפ'ן ַאקסל און געפרעגטïגעקלא
האט איהם
ַ
ָ  דער רבי.זי"ע
?וואס איז די גרעסטע שבח מיט וועלכן מ'קען לויבן דעם אויבערשטען
ָ , בחור,נאר
ָ זאג
ָ לאכט
ַ  ַאז דער אויבערשטער, די גרעסטע לויב איז:האט ַאליין געענטפערט אויפ'ן ָארט
ָ "און דער "בית ישראל
...ווארט
האט דער גערער רבי נישט
ָ געזאגט ַא
ָ
ָ , מער...נישט
האט דער רבי געמיינט מרמז צו זיין? ווען ער איז צוריקגעקומען
ָ וואס
ָ :פארלעגנהייט
ַ דער בחור איז געווען אין ַא
 דער שפעטערדיגער גערער רבי,דעמאלסטיגן ראש הישיבה
צוגעגאנגען צום
 איז ער,"אין דער ישיבה "שפת אמת
ָ
ַ

דער פרשה קוואל  -נשא
¨
¨ øéàî éáø (:äë äöéá) àøîâ éã èâàæ
©¨ éåæà
,èâàæòâ
èàä
¨
éðôî" ,ïãéà éã åö ïøàååòâ
©ïáòâòâ æéà äøåú éã æà
¨ ."úåæò" êéæ ïéà ïâàîøàô
¨
© ééæ ìééåå ,"ïéæò ïäù
øòã èâàæ
èðééî "ïéæò" æà© ("ïééåàø" ä"ã ,"úåãâà éùåãéç") à"ùøäî
¨ ,èéé÷øàèù
©
àìå íäéøáã ìò ãåîòì" øàð
à÷ååã èùéð
© òøòééæ óéåà èñòô ïééèù åö ¯ "ïë éðôî åáåùé
,ïëàæ
© íåù ïéé÷ øàô
© ï÷åø÷òååà© êéæ èùéð ïåà
øòã óéåà êàæ
.èìòåå
¨ íòã ïåô øéî ïáàä
©¨ ,åöøòã äéàø à
àøîâ éã ñàåå
© ïìétùééá ééøã èøàã
¨ èâðòøá
ìàøùé" :"úåæò" øàô

æ

éã ïòðòæ ïãéà ."úåôåòá ìåâðøú ,úåéçá áìë ,úåîåàá
©""æò" øòã æéà èðåä øòã .øò÷ìòô éã ïùéååö "ïéæò
¨ øòã ïåà ,úåéç éã ïùéååö
éã ïùéååö "æò"© øòã æéà ïàä
© à© ïòî èðéôòâ ,úîàá .úåôåò
úåôåò ïåà úåéç êàñ
¨ øòã øòãà¨ èðåä øòã éåå øò÷øàèù
©
¨
,ïàä
ïòðòæ ñàåå
© íòã ïéà ,"úåæò" ,ïòã ñàåå
¨ øàð
¨
ééæ æà© èðééî ,ìàô
© èùéð êéæ ï÷òøùøòã
íéðt æéòî æéà èðåä øòã) íòðéé÷ øàô
©
© à© ïòðòæ ñàåå
¨ íééç éìòá ïâò÷ ïìéá åö
.(íäéà ïåô øò÷øàèù
êàñ
©íòðåô çë øòã ïòåå åìéôà .ïãéà éã êéåà ïòðòæ éåæà
© ,ééæ øòáéà äìéìç êéæ è÷øàèù
©
ïáééìáøàô
òøä øöé
èéî äîçìî øòèééåå ïøéô ïåà úåæò øòééæ èéî õìà© ééæ

האט געקענט מיינען מיט זיינע ווערטערַ ,אז דער
וואס דער רבי ָ
הרה"ק בעל "פני מנחם" זי"ע ,און איהם געפרעגט ָ
האט דער
לאכט נישטָ ...
וואס ער ַ
לאכןָ ,
האט דען דער אויבערשטער צו ַ
לאכט נישט ...פון וועמען ָ
אויבערשטער ַ
"פני מנחם" איהם געענטפערט:
אויפמערקזאם
זאל ,למשלַ ,אלס ראש ישיבה אין דער ישיבה ,צוגיין צו ַא בחור אין די ישיבה ,און איהם
ַ
 אויב איך ָזאגן ,דער ראש ישיבה
דארף צו זיין ,און דער בחור וועט מיר ָ
וואס איז נישט ווי עס ַ
מאכן איבער ַאן אויפפירונג ָ
ַ
טאג
פארבעסערן מיין אויפפירונג ,איז אויב עס וועט ַאדורכגיין ַא ָ
איז גערעכט ,פון היינט ָאן ,וועל איך זעהן צו ַ
אמאל ענטפערן ַאז פון יעצט
און דער בחור וועט
נאך ַ ָ
צומארגנס ווייטער טוהן ַאזוי ווי פריער ,און ער וועט מיר ָ
ָ
נאך קענען מוחל זייןָ ,אבער אויב ער
פארבעסערן זיין אויפפירונג ,וועל איך איהם ָ
און ווייטער וועט ער זעהן צו ַ
מאל ,און ער וועט זיך ווייטער אויפפירן ַאזוי ווי פריער ,וועל איך
סאך ָ
וועט איבער'חזר'ן דעם זעלבן ענטפער ַא ַ
געווארן ווי
"דאס איז נישט קיין ענטפער ,ווייל עס איז שוין
זאגן,
ָ
ָ
אזא בחור ...און איך וועל איהם ָ
לאכן פון ַ ַ
דאך ַ
ָ
מאל" ,פון יעצט און ווייטער
ַא געלעכטער" .דער אויבערשטער איז ָאבער ַאנדערש ,אויך אויב
מ'זאגט איהם ָ 100
ָ
נאר ער וועט אונז
וועל איך
לאכן פון אונזָ ,
איבערלאזן מיין ַאלטע אויפפירונג" ,וועט דער אויבערשטער נישט ַ
ָ
מאל...
וואלטן
ָאננעמען מיט
פארזיכערונג צום ערשטן ָ
דאזיגע ַ
געמאכט די ָ
ַ
ליבשאפט ,גלייך ווי מיר ָ
ַ
צובראכנקייט
נאך ַא
ָ
באלד ָ
באקאנטער אויסדרוק פון די בעלי המוסר" :תיכף לשברון לב ,התחזקות" ַ -
דא ַא ַ ַ
ז .עס איז ָ
שטארקן.
דארף מען זיך
ַ
הארץַ ,
פון ַ
פארגעקומען ביי זיין
וואס איז ָ
האט דערציילט ַא מעשה ָ
קארליןָ ,
הרה"ק רבי אברהם אלימלך זצ"ל הי"ד פון ַ
יארצייט פון זיין זיידן ,הרה"ק רבי אהרן הגדול זי"ע פון
טאג פונעם ָ
אמאל אין ָ
זיידן ,הרה"ק בעל "בית אהרן" זי"עָ ַ .
האט
דאווענעןָ ,
האט ָאנגעהויבן ַ
האט זיך ַאוועקגעשטעלט ביים עמוד ,איידער ער ָ
קארלין ,ווען דער "בית אהרן" ָ
ַ
געזאגט:
ער געגעבן ַא טיפן קרעכץ ,און
ָ
האסטו מיט'ן זיידן?!...
 אויך מיר ַאן אייניקלַ ...אוואס ָ
ïראסטאקָ ...
ַ
ָ
האט ער אויסגערופן:
האט ער זיך מתבונן געווען עטליכע מינוט ,און
דערנאךָ ,
ָ
ַאזוי ָ
פאר'ן זיידן...
דאווענען ַ
טאקע ַ
טאקע ַאן אייניקלַ ,
 ַדארף ַא איד דינען דעם אויבערשטען .פון איין זייט,
האט הרה"ק רבי אברהם אלימלך מסביר געוועןַ ,אז ַאזוי ַ
ָ
דארף
וואס ווייסט זיין ווייניגקייטָ ,אבער פון דער צווייטער זייטַ ,
האבן ַא "לב נשבר"ָ ,
דארף ער זיין ַאן עניו און ָ
ַ
דאך ַא זון פון דעם אויבערשטען ,און מיין חשיבות
זאגן,
ער זיך
"טאקע ,איך בין ַא בן מלך" ,איך בין ָ
ַ
שטארקן און ָ
ַ
צאל.
איז גרויס ָאן ַא ָ
טאג
זאלסט נישט גלייבן אין זיך ,ביז דעם ָ
זאגט )אבות פ"ב ,מי"ח( "אל תאמן בעצמך עד יום מותך" .דו ָ
די משנה ָ
מ'טאר נישט
דאך
האט
ווען דו וועסט
ָ
קאצקער רבי זי"עַ ,אז עס איז ַא קל וחומר ,מה ָ
געזאגט דער ָ
ָ
שטארבןָ .
ַ
דאך
קיינמאל מער נישט
גלייבן וועגן זיך ַאז מ'איז ַא צדיק תמים ,און מ'וועט
דורכפאלן מיט ַאן עבירה ח"ו ,איז ָ
ַ
ָ
האפענונג חלילה וחס.
ַאוודאי געוויס ַאז
'האט שוין נישט קיין ָ
מ'טאר נישט גלייבן ַאז מ'איז ַא רשע גמור ,און ַאז מ ָ
ָ
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,בוכשטאב
וואס ביי דעם
ַ
ָ ,(V) " צייכנט מען ַא "ווי,זאך
ַ  ווען מ'צייכנט ָאן ַא גוטן סימן אויף ַא, על דרך מליצה.ח
וואס עס איז קודם
ָ  ַאז די הצלחה קומט דורך דעם,דאס איז ַא רמז
ָ ...גייט מען "פון אונטן ַארויף" מיט די פעדער
 ביי...(X) "מאכט מען ַאן "עקס
ַ ,וואס איז נישט ַאזוי גוט
ָ  ָאבער ווען מ'וויל ָאנווייזן אויף ַא צייכן..."געווען ַא "ירידה
... און זיי הייבן זיך מער נישט אויף פון זייער ירידה,"ïארא
דעם
ָ ַ  גייען ביידע שטריכן "פון אויבן,"בוכשטאב "עקס
ַ
 ביי די, עס איז איינגעפירט אין די ישיבות,האט צוגעלייגט צו אונזערע ווערטער
ָ איינער פון אונזער חבורה
האט ריכטיג
ָ  ַאז ווען דער משגיח ָאדער דער מגיד שיעור וויל ָאנצייכענען ַאז דער תלמיד,בחינות פון די תלמידים
דערנאך גייט ער צוריק ַארויף
 אוןïארא
ָ
ָ ַ וואס אויף דער לינקער זייט גייט ער
ָ ,"מאכט ער ַא "טשעק
ַ ,געענטפערט
דאס לעבן פון ַא איד
ָ כאטש
ָ  ַאז,דאס איז ַא רמז
ָ .געגאנגען פריערïארא
ַ
ָ ַ  מער ווי ער איז,אויף דער רעכטער זייט
זאל זיין אויף ַאן אופן ַאז יעדע עליה
ָ דארף מען זעהן עס
ַ , פונדעסטוועגן,"איז געבויט אויף "ירידות" און "עליות
געטראטן איידער
האט
ָ
ָ  פון דעם ָארט וואו ער, צו ַא העכערע מדריגה ווי פריער,נאך מער
ָ זאל איהם אויפהייבן
ָ
...געפאלן
ער איז
ַ

è
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טאג ווען כ'וועל זיך נעמען דינען
זאל נישט
ָ נאך קומען דער
ָ  עס וועט," "עוד חזון למועד,טראכטן
ַ
ָ  דער מענטש.ט
...דעם אויבערשטען און לערנען תורה

é
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טאטע ,דער ַאלטער גערער רבי ,הרה"ק
נאכגעזאגט ַאז זיין ַ
ָ
האט ָ
דער גערער רבי ,הרה"ק בעל "בית ישראל" זי"עָ ,
געטראכט וועגן
האט ער
האט
ַ
יארןַ ,אז ווען ער איז געווען יונגָ ,
געזאגט אין זיינע עלטערע ָ
ָ
בעל "אמרי אמת" זי"עָ ,
דערפאר,
נאך קענען טוהן ווען עס וועט קומען די צייט
ַ
וואס ער וועט ָ
זאכן אין לערנען און עבודת ה'ָ ,
סאך ַ
ַא ַ
נאך יונג ,קען מען
וואס מ'טוט נישט ווען מ'איז ָ
דאס ָ
זאגן ַאז ָ
יארן ,קען ער עדות ָ
ָאבער יעצט ,אויף די עלטערע ָ
שוין שïעטער נישט אויפטוהן.
וואס מ'עסט מילכיגע מאכלים אין יום טוב שבועות ,ווייל באמת קען מען
פאר דעם ָ
זאגן די ספרים ַא רמז ַ
ַאזוי ָ
קאליע ווערן דערפון,
מארגן ,און די בהמה וועט נישט ַ
דאס שחט'ן די בהמה אויף שïעטערָ ,אדער אויף ָ
ָאïלייגן ָ
זאגן" ,איך
וואס ַא קוה
טאג ,און מ'קען נישט ָ
טאג-טעגליך ,מוז מען אויסמעלקן אין זעלבן ָ
ïראדוצירט ָ
ָ
ָאבער מילך ָ
פאר נעכטן" ...דעריבער ווערט די תורה צוגעגליכן צו "מילך" ,ווייל אויך
פאר היינטָ ,אדער ַ
מארגן מעלקן אויך ַ
וועל ָ
זאגן "ואם
דאס לערנען אויף
'דארף היינט לערנען ,ווי די חז"ל ָ
נאר מ ַ
"מארגן"ָ ,
ָ
ביי תורה ,קען מען נישט ָאïלייגן ָ
לא עכשיו אימתי".
געזאגט ַא כוונה
האט
ָ
דער גאון רבי חיים שמולעוויץ זצ"ל ,ראש ישיבה פון דער מירער ישיבה אין ירושליםָ ,
בארג סיני אויף די קעï
האט ַאריבערגעבויגן דעם ַ
אין די ווערטער פון דער גמרא )שבת פחַ (.אז דער אויבערשטער ָ
געווארנט ,אויב איר וועט ָאננעמען די תורה איז גוט ,און אויב נישט" ,שם תהא
האט זיי
ָ
פון די אידן ,און ער ָ
זאגן די חז"ל "שם" ,און
פארוואס ָ
האט רבי חיים שמולעוויץ געפרעגטָ ַ ,
דארט זיין אייער קבורהָ .
קבורתכם" ,וועט ָ
בארג?
דעמאלס
דאך שוין
געשטאנען אונטער דעם ַ
ַ
ָ
דא " -תהא קבורתכם"? זיי זענען ָ
נישט "כאן" ָ -
זאגן" ,לכשאפנה אשנה" ,ווען איך וועל
ענטפערט רבי חיים שמולעוויץ ,עס איז דער שטייגער פון מענטש צו ָ
האבן צייט ,וועל איך לערנען .ווען דער מצב וועט זיך טוישן צום בעסערן ,און ַאלע שטערונגען וועלן זיך ָאïטוהן,
ָ
דארט
דאס לשון "שם" תהא קבורתכםָ ,
זאג ,איז גילטיג ָ
אזא ָ
וועל איך לערנען און דינען דעם אויבערשטען .אויף ַ ַ
"דארט"ָ ,אדער אויף "שïעטער" ,וועט דער
שטעקט דער
פארלאזט זיך אויף ָ
דורכפאל פונעם מענטש ,ווייל ווען ער ַ ָ
ַ
זאל נישט ָאנקומען ַאזוי שנעל ,און צום סוף וועט
"דארט" און דער "שïעטער" ָ
מאכן ַאז דער ָ
יצר הרע שוין זיכער ַ
דער מענטש בלייבן מיט ליידיגע הענט...
אמאל געפרעגט זיינע חסידים ,וועלכער שניידער נייט קליידער
האט ַ ָ
קאזשניצער זי"עָ ,
י .הרה"ק רבי אהרן'לע ָ
פאר זיך ַאליין ,נייט אומזיסטַ .א צווייטער
וואס נייט ַא קלייד ַ
האט איינער געענטפערט ,דער שניידער ָ
אומזיסטָ .
דאך נישט
האט
באקומט ָ
פאר זיין זוןַ ,ארבעט אומזיסט ,ווייל ער ַ
מאכט ַא קלייד ַ
וואס ַ
געזאגטַ ,אז דער שניידער ָ
ָ
ָ
געהאט
האט מורא
באצאלט
ַ
האט רבי אהרן'לע געפרעגט הרה"ח ר' אברהם'טשע שטערן ז"לָ ,אבער ער ָ
דערפארָ .
ַ
ַ ָ
זאל 'מורה
האט
האט געפרעגטָ ,
קאזשניצער רבי'ןï" :ונקט ַאזוי ווי 'מורה מורינו' ָ
געזאגט דעם ָ
ָ
נאר ער ָ
צו ענטפערןָ ,
געזאגט:
האט הרה"ק רבי אהרן'לע
ָ
מורינו' ענטפערןָ ,"...
הארעוואניע
וואס בינדט נישט
ַ
גאנצע ָ
וואס נייט אומזיסט ,ווייל זיין ַ
צוזאמען די פעדימער ,איז דער ָ
ַ
 דער שניידער ָקאליע.
גאנצע קלייד ווערט ַ
דאס ַ
גייט צו גרונדָ .אן דעם לעצטן "קני ,"ïווערן ַאלע פעדימער אויפגעטרענט און ָ
געשאנקען .אפי' אויב
האט אונז
ָ
וואס דער אויבערשטער ָ
פארבונדן מיט די ימים טובים ָ
האט ער עס ַ
שïעטער ָ
אנצוהאלטן די עבודה אויך אויף שïעטער ,מיט
ַ
'האט נישט גענוג שכל ָ
מ'פירט זיך ריכטיג אין יום טובָ ,אבער מ ָ
פאר'ן נייען...
באצאלט ַ
באקומען נישט ַ ָ
וואס ַ
גוטע קבלות ,איז מען ווי יענער שניידער ָ
זאגן אין דער שירה דעם ïסוק )שמות טו ,ט( "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל" .של"ל ראשי תיבות
יא .מיר ָ
וואס ער איז דער "אויב"  -דער גרעסטער
ש'ובו ל'כם ל'אהליכם .דער עיקר פון די מלחמה פונעם יצר הרעָ ,
פיינט פונעם מענטש  -איזָ ,אïצוקילן דעם מענטש ווען ער קומט צוריק ַאהיים ,אין זיין געצעלט )"לאהליכם"(ַ ,אז
פאר'ן
זאגט ַ
האבן געזעהן ביים מעמד הר סיני ,און ער ָ
וואס זיינע אויגן ָ
דאס גרויסע פייער ָ
זאל אויסלעשן ָ
ער ָ
האסט מקבל געווען די תורהָ ,אבער "מפטירין כדאשתקד" ...גיי צוריק צו דיין ַאלטן
טאקע ַאז דו ָ
מענטש ,ריכטיג ַ
האסט זיך געפירט ביז יעצט...
סדר היוםַ ,אזוי ווי דו ָ
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וואס איז מרמז אויף די תורה
קאïיטל "אשת חיל"ָ ,
זאגן אין ַ
וואס מיר ָ
דאס איז אויך מרומז אין ïסוק ָ
ָ
פארזיכערט ַאז די אידן וועלן ווייטער זיך פירן גוט,
משלי לא ,י( "בטח בה לב בעלה" ,דער אויבערשטער כביכול איז ַ
דעמאלס ווען עס וועט זיין "שלל"  -ש'ובו ל'כם
פארפעלן צו לערנען אויך
ָ
ווייל "ושלל לא יחסר" ,זיי וועלן נישט ַ
נאר זיי זענען "מוסיף והולך" אין תורה און עבודת ה' ,סיי בכמות,
ל'אהליכם .זיי וועלן נישט צוריקגיין צום ַאלטןָ ,
סיי באיכות ,יעדער איינער לויט זיין מדריגה.
פאר
וואס זעהט דעם אות טי"ת אין חלום ,איז עס ַא גוטער סימן ַ
זאגט )ב"ק נהַ (.אז דער מענטש ָ
די גמרא ָ
דערנאך ,די ַאכטע
וואכן פון ספירה ,און
ָ
אדורכגעגאנגען זיבן ָ
ַ
זאגן די ספרים ַא רמז בדרך צחות ,מיר זענען ַ
איהםָ .
האט אויך ַא קדושה .דער עיקר איז
וואס ָ
פאר דעם יום טוב שבועותָ ,
וואך ,זענען געווען טעג פון "תשלומין" ַ
ָ
זאל זיין ווי דארף צו זיין...
וואךָ ,
דאס הייסטַ ,אז אויך די "ניינטע" ָ
'זאל זעהן אויך דעם אות "טי"ת" ָ -
ָאבערַ ,אז מ ָ
דאווענען" :והשיאנו
וואס מיר בעטן יום טוב ביים ַ
זאגט )עניני שמיני עצרת ,פסח( אויף דעם ָ
יב .דער "תפארת שלמה" ָ
ה' אלוקינו את ברכת מועדיך"" .והשיאנו" איז פון לשון "נישואין" ַ -א חתונהï .ונקט ווי ביי ַא חתונה בעט
דארפן מיר בעטן און טוהן ïעולות ַאז אונזער "חתונה" מיט די הייליגע
זאל זיין ַא "בנין עדי עד"ַ ,אזוי ַ
מען ַאז עס ָ
נאך שבועות" ,לעד ולנצח נצחים".
פארבלייבן ַא "בנין עדי עד" ,אויך ָ
זאל ַ
תורהָ ,
באלד וויסן ווער
נאכגעזאגט דעם משל ,ווען ַא מענטש קומט ַאריין צו ַא חתונה ,קען ער נישט ַ
ָ
האבן שוין ָ
מיר ָ
סאך מענטשן ָאנגעטוהן אין בגדי שבת ויום טוב .ווען קען ער וויסן ווער
דאך ַא ַ
עס איז דער חתן ,ווייל ער זעהט ָ
נאך ַאלץ ָאנגעטוהן
עס איז דער חתן?
וואס גייט ָ
נאך די חתונה ,אין די טעג פון "שבע ברכות" ,איז דער ָ
צומארגנס ָ
ָ
זאגן,
דאס זעלבע ,איז דער "חתן" ביי די חתונה פון מתן תורה )ווי די חז"ל ָ
בגדי שבת ויום טוב ,ער איז דער חתןָ ...
נאך שבועות...
פארבלייבט מיט דער תורה אויך ָ
וואס ַ
"ביום חתונתו ,זה מתן תורה"( ,דער ָ
אמאל געפרעגט עטליכע בחורים פון זיין
יג .דער
האט ַ ָ
סלאנימער רבי ,כ"ק אדמו"ר בעל "נתיבות שלום" זי"עָ ,
ָ
האט איינער געענטפערטַ ,אז דער זמן פון
ישיבה" ,ווען איז דער זמן פון קבלת התורה אין יום טוב שבועות?"ָ .
האט געענטפערט ,ווען מ'לייענט די עשרת הדברותַ .א דריטער,
קבלת התורה איז ביים "עלות השחר"ַ .א צווייטער ָ
געזאגט:
האט דער "נתיבות שלום"
ָ
האט געגעבן ַאן ַאנדערן ענטפערָ .
ָ
דעמאלס ווען דער מענטש איז מקבל אויף זיך דעם עול תורה...
 דער זמן פון קבלת התורה איזָ
'דארף
אמאל זוכה זיין צו "מתן תורה" ,מ ַ
נאך ַ ָ
יאר קענען מיר ָ
טאג פון ָ
פון אונזער זייט ,קענען מיר צולייגן ,יעדן ָ
עס ָאבער נעמען "מיט ביידע הענט"...
'האט געפרעגט דעם סקולענער רבי'ן הרה"ק רבי ישראל אברהם זי"ע ,אין גוטע זמנים ,וועלכע קבלה
יד .ווען מ ָ
האט ער געענטפערט" :קבלת עול מלכות שמים" איז די בעסטע קבלה...
'זאל נעמען אויף זיךָ ,
מ ָ
)רש"י

áé

דער פרשה קוואל  -נשא
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דאן קען מען עס נישט
'זאל נישט נעמען אויף זיך צו-גרויסע קבלות מיט
איינמאל ,ווייל ַ
ָ
זאגןַ ,אז מ ָ
טו .די ספרים ָ
וואס
'דארף נעמען אוף זיך ַא קליינע קבלהָ ,
גארנישט מיט ַאלע קבלות .מ ַ
פארדינט מען ָ
אנהאלטן ,און ממילאַ ,
ָ ַ
האלטן.
מ'קען עס ַ
נאמען פון זיין רבי'ן ,הרה"ק
ַאזוי ברענגט דער "חתם סופר" זי"ע )"דרשות חתם סופר" ,ח"ב ,פסח רעט .ד"ה "שמור"( ,אין ָ
בעל "הפלאה" זי"ע ,אויף די ווערטער פון די גמרא )תענית יï" (:סיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו
זאגט דער
של אדם"ַ .א גרויסער טריט ,נעמט ַאוועק ַא פינף הונדערטסטל פון דער
זעה-קראפט פונעם מענטשָ .
ַ
דארף זיך הייליגן מיט זיינע מדריגות אין קדושה ביסלעכווייזָ ,אבער ַא "ïסיעה גסה" -
"הפלאה"ַ ,אז דער מענטש ַ
איינמאל ,נעמט איהם ַאוועק דעם כוח צו זעהן ,ווייל ַאזוי
מאכן אויף
ָ
וואס דער מענטש וויל ַ
ַא "גרויסער טריט" ָ -
ïראבירט
וואך .מה שאין כן אויב ער
ָ
וועט דער יצר הרע ַאוועקנעמען פון איהם דעם כח צו שטיין אויף דער ַ
אזא קבלה וועט
אן מיט ַאלע כוחותַ ַ ,האלט ָ
וואס ער ַ
ַארויפגיין צוביסלעך ,און ער נעמט אויף זיך ַא קליינע קבלה ָ
האלטן ביי איהם.
זיך ַ
האבן געזעהן מיט
זאגט דער ַאïטער רב זי"ע )"אוהב ישראל" ,ליקוטים חדשים ,פרשת ויקרא( :מיר ָ
מורא'דיגע ווערטערָ ,
אריינגעפאלן אין ַא מרה
וואס זענען
ַ
געווארן ווי משוגעים ח"וָ ,אדער זיי זענען ַ
ָ
סאך חסידים ָ
אונזערע אויגן ַא ַ
דאך "משמחי לב".
דאך נישט פון דער תורה ,ווייל די תורה איז ָ
דאס? עס נעמט זיך ָ
וואנעט נעמט זיך ָ
שחורה .פון ַ
וואס לערנט איר .אויך פון קיום המצוות קען מען נישט ווערן
הארץ פונעם מענטש ָ
דאס ַ
די תורה דערפרייט ָ
נאר
דאך ַאז "ïקודי ה' ישרים משמחי לב" )תהלים יט ,ט(ָ .
אריינפאלן אין מרה שחורה ,ווייל מיר ווייסן ָ
ַ
בעצבות און ַ
פארשוואונדן פון
האבן
געוואלט ַארויפגיין צום אויבערשטעןָ ,אבער דער לייטער איז ַ
ָ
דאס ענין איזַ ,אז די מענטשן ָ
ָ
וואס איז
זייערע אויגן ,ווייל זיי דינען נישט דעם אויבערשטען "בהדרגה" -
כאïן ַא מדריגה ָ
שטאïעלווייז  -און זיי ַ
ַ
האבן רשות דערויף פון הימל ,עכדה"ק.
זאלן ָ
וואס זיי ָ
נישט שייך צו זייָ ,אן דעם ָ
ביינאכט )"תורת יחזקאל" ,שבועות( ,די גמרא
געזאגט שבועות
אמאל
ַ
ָ
האט ַ ָ
קאזמירער זי"ע ָ
טז .הרה"ק רבי יחזקאל'ע ָ
זאכן" :עשרתם ,ערבתם,
זאגן ביי זיך אין הויז דריי ַ
דארף דער מענטש ָ
פארנאכטסַ ,
זאגט )שבת לדַ (.אז ערב שבת ַ ַ
ָ
האט מען ָאנגעצונדן
האט איר
געמאכט ַאן "עירוב" ,און צו ָ
ַ
האט איר גע'מעשר'ט )די פירות( ,צו ָ
הדליקו את הנר" .צו ָ
זאכן רואיגערהייט" ,כי היכי
זאגן ַאלע דריי ַ
'דארף ָ
דארט די גמרא" :וצריך למימרינהו בניחותא" ,מ ַ
זאגט ָ
די לעכטָ .
זאלן ָאננעמען זיינע ווערטער.
דלקבלינהו מיניה"  -כדי די שטוב-מענטשן ָ
געווארן דווקא בנוגע די דערמאנטע
געזאגט
דאס איז נישט
קאזמירער
ָ
ָ
געזאגטַ ,אז ָ
ָ
האט הרה"ק רבי יחזקאל'ע ָ
ָ
נאר "ללמד על הכלל כולו יצא"ַ ,אז ווען ַא מענטש וויל ַאז זיינע
פארנאכטסָ ,
'זאגט ערב שבת ַ ַ
וואס מ ָ
דריי ענינים ָ
האט אויסגעפירט:
זאגן רואיגערהייט ,און
געלאסן .און ער ָ
ַ
דארף ער עס ָ
זאלן ָאנגענומען ווערן ביי ַאנדערעַ ,
רייד ָ
 רבונו של עולם ,דו וועסט אונז היינט געבן די תורהָ ,אבער 'צריך למימרינהו בניחותא' ,רואיגערהייט" ,בשובהזאלן קענען נעמען די תורה באהבה וברצון...
ונחת"" ,כי היכי דלקבלינהו מיניה" ,כדי מיר ָ

