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פארמיידן
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¨ øòáà¨ ïòî óøàã
© ,èùøò íòìà© åö
ïéà äðåîà ïáàä
©
ïòîòð íéëåñëñ ïåà ïòééøòâéø÷ òìà© ìééåå ,øòôòùàá
¨ íòã ïåô êéæ
íòã ïéà ïåçèá ïåà äðåîà èìòô ñò ñàåå
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'זאגט ַא
אַ .אזוי שרייבט דער "פרי מגדים" זצ"ל ,אין זיין ספר "תיבת גומא" )פ' קרח ,ד"ה "קהלת"( "אומרים הלצה" ,מ ָ
זאך
ווערטלַ ,אז
דאך ַאז "דבר בעתו מה טוב"  -יעדע ַ
דערפאר איז "פרשה זו יפה נדרשת" ,ווייל מיר ווייסן ָ
ַ
איז גוט אין זיין צייטָ ,אבער ווען ס'איז נישט אין זיין צייט ,איז נישט גוט צו רעדן וועגן דעם .צום ביישïיל ,צו
רעדן אין ïסח די דינים פון סוכות ָאדער יום כיïורָ ...אבער די "ïרשה" פון מחלוקת" ,יפה נדרשת"  -וועגן דעם
וואס עס
דא ַא צייט ָ
קען מען אייביג "דרש'ענען"" ,כי אין שעה שאין מחלוקת ,והכל בזמנו"  -ווייל עס איז נישט ָ
פלאקערט נישט ערגעץ ַא מחלוקת ,און ממילא איז עס אייביג 'זיין צייט' ...עכ"ל.
ַ
האט געבעטן
האט
וואס יעקב אבינו ע"ה ָ
ווארט אויף דעם ָ
געזאגט ַא שיין ָ
ָ
ב .כ"ק מו"ח אדמו"ר מזוטשקא זצ"ל ָ
האט מתפלל געווען
זאגט רש"י
)דארט ,און ָאנהייב היינטיגע סדרה( ַאז יעקב ָ
ָ
)בראשית מט ,ו( "בקהלם אל תחד כבודי"ָ ,
מאל נעמט זיך ַא מחלוקת צווישן קהילות,
זאל נישט דערמאנט ווערן ביי די מחלוקת פון קרחָ .אפט ָ
נאמען ָ
ַאז זיין ָ
האט
פאר זיך ...וועגן דעם ָ
נאמען ַ
האבן דעם ָ
וואס יעדער איינער וויל ָ
"נאמען" פונעם ראש השושלתָ ,
צוליב דעם ָ
זאל נישט זיין ַא טייל פון די מחלוקת...
נאמען" ָ
יעקב אבינו ע"ה געבעטן" ,לא יזכר שמי על המחלוקת" " -מיין ָ
נאמען...
זאל מען זיך נישט קריגן וועגן מיין )יעקב'ס( ָ
זאמלט איין זיינע מענטשן קעגן משה און אהרןָ ,
ווען קרח ַ
האבן די קינדער פון ַא חשוב'ן רב וועלכער איז ַאוועק פון דער וועלט
יאר צוריקָ ,
מענין לעניןַ ,ארום פופציג ָ
האט
ל"ע ,זיך געקריגט ַארום זיין ירושה ,און זיי זענען
נאכטָ ,
פאר ַא בית דין .איין ַ
האלטן ַא דין תורה ַ
געגאנגען ַ
ַ
געזאגטַ ,אז יעדעס
באוויזן אין חלום צו זיינס ַא גוטן פריינט ַ -א צווייטער חשוב'ער רב  -און איהם
ָ
דער רב זיך ַ
פארוואגלט פון זיין מקום מנוחה.
נאמען ביי דעם "דין תורה" וועגן זיין ירושה ,ווערט ער ַ ָ
מאל ווען מ'דערמאנט זיין ָ
ָ
זאלן זיך היטן נישט צו
זאל זיך ווענדן צו זיינע קינדער ,זיי ָ
האט ער געבעטן זיין פריינט דעם רב ,ער ָ
דעריבער ָ
נאמען אין משך פון דעם דין תורה...
טאטן'ס ָ
דערמאנען דעם ַ
געזאגט
האט איהם
ָ
פאטער ָ
וואס זייער ָ
פאר די קינדער פון זיין ידיד ָ
טאקע איבערגעגעבן ַ
האט ַ
דער צווייטער רב ָ
האבן זיי שלום
האבן געהערט וועגן דעם חלוםָ ,
נאך דעם ווי די קינדער ָ
זאגןַ ,אז ָ
אין חלום ,און ס'איז איבעריג צו ָ
געמאכט צווישן זיך.
ַ
וואס
א גרויסער צדיק .ער איז געווען פון די "טועני הארון" )מענטשן ָ
באקאנט ַאז קרח איז געווען ַ
דאך ַ ַ
ג .עס איז ָ
געטראגן דעם ארון אין מדבר( ַ -א מדרגה צו וועלכע נישט יעדער איינער איז זוכה ,און דער אריז"ל שרייבט )ספר
האבן
ָ
ָ
גאר גרויס ,און עס איז מרומז אין ïסוק )תהלים צב ,יג( "צדי'ק
הליקוטים ,תהילים ,סימן צב( ַאז לעתיד לבא וועט קרח זיין ָ
אראïגעשריבן די ïרשה פון קרח ,כדי אונז צו
האט די תורה ַ ָ
כתמ'ר יפר'ח" סופי תיבות קר"ח .פונדעסטוועגןָ ,
'זאל ַאנטלויפן
'זאל נישט
נאר מ ָ
צולאזן נעבן זיך ַאפילו ַא שמץ פון ַא מחלוקתָ ,
ָ
לערנען דעם ריכטיגן וועגַ ,אז מ ָ
דערפון ווי ווייט מעגליך.
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טאקע )"ליקוטי דברי ישראל" ,ד"ה "ויקח קרח"( אויף דעם ïסוק "ויקח
זאגט ַ
מאדזשיץָ ,
ד .דער "דברי ישראל" זי"ע פון ָ
האט זיך איינגערעדט ַאז "מ'נעמט זיך
קרח בן יצהר בן קהת בן לוי"ַ ,אז קרח'ס טענה איז געווען ,ווייל ער ָ
פארשטאנען ַאז "לך ה' הגדולה" ,די גרויסקייט
ַ
האט נישט ַ
ַאליין" .דער מענטש קען ַאליין נעמען כבוד און שררה ,ער ָ
דארט
נאר דער אויבערשטער קען
שטארקן יעדן איינעם .דעריבער איז ער ָאנגעקומען ָ
ַ
באשעפער ,און ָ
קומט פונעם ַ
וואו ער איז ָאנגעקומען ,און איז ַאריין לעבעדיגערהייט אין שאול תחתיות רח"ל.
מיט דעם ,טייטשט דער "דברי ישראל" די ווערטער פון דער גמרא )תענית כה" (.משמיא מיהב יהבי ,משקל לא
זאגט דער "דברי ישראל",
'האט שוין געגעבןָ .
וואס מ ָ
שקלי"  -פון הימל גיט מעןָ ,אבער מען נעמט נישט צוריק ָ
באשטימט" .משקל לא שקלי"  -דער מענטש
פאר איהם ַ
וואס איז ַ
פאר דעם מענטש ַאלעס ָ
פון הימל גיט מען ַ
באקומט ַאלעס
וואס
מ'האט איהם נישט געגעבן פון הימל ,געלט ,כבוד ,א.ד.ג .ער ַ
ָ
זאך ָ
קען נישט ַאליין נעמען ַא ַ
באשטימט פון הימל.
פאר איהם ַ
וואס איז ַ
ָ
מאכן זיין
האט
פאר'ן חתונה ַ
געהאלטן ַ
ַ
האט מיר דערציילטַ ,אז ער ָ
איינער פון אונזער חבורה אין בית שמשָ ,
אויסלאנד ,כדי מזכה
ארויסצופארן קיין
ַ
ָ
טאכטער בשעטומ"צ ,און זייענדיג ענג אין געלט ,איז ער געווען געצוואונגען ַ
ָ
האט אויך נישט איבערגעהיïט אויף דעם מנהג צו נעמען ַא
צו זיין אידן מיט די מצוה פון "הכנסת כלה" .ער ָ
"דרייווער" ,וועלכער פירט ַארום די משולחים און נצרכים צו נדיבי עם.
וואס איז געווען ַא "גבר אלים" ,פון די מענטשן
האט זיך צו איהם צוגעטשעïעט איינער ָ
דערציילט ערַ ,אז עס ָ
"באפוילן"
האט
ַ
אלזא ,יענער נצרך ָ
וואס "פייפן" אויף יעדן און טענה'ן שטענדיג "כולה שלי"ַ ...אלעס קומט מירָ ַ ...
ָ
נאך דעם ווי ער
פאר אונזער
יונגערמאןַ ,אז יעדע שול וואו מ'וועט ָאנקומען ,גייט ער ַאריין ערשט ,און ערשט ָ
ַ
ַ
דאס איז געווען נישט ווייניגער ווי
וועט זיין
כאטש ָ
מאכן ַא "סיבוב" אין יענע שולָ ...
"פארטיג" ,מעג ער אויך ַ
ַ
ווארט.
יונגערמאן געשוויגן און נישט
האט אונזער טייערער
געזאגט ַא ָ
ָ
ַ
חוצïה און עזות פניםָ ,
יונגערמאן
דארט ,און אונזער
נאכ'ן
איין
ַ
צוזאמענשטעלן געלט ָ
ַ
פרימארגן ,איז דער "גבר אלים" ַארויס פון שולָ ,
ָ
גאר פרייליך ,און ווען זיי זענען ָאנגעקומען
דארט ,איז דער
יונגערמאן געווען ָ
ַ
נאך איהםַ .ארויסקומענדיג פון ָ
איז ַאריין ָ
יונגערמאן דערווייל געוויזן
האט דער
ַ
צו די קומענדיגע שול ,און דער "גבר אלים" איז ַאריין פריער ,ווי זיין שטייגערָ ,
האט ער
האט איהם געוויזן ַאז אין פריערדיגן בית המדרשָ ,
פארוואס ער איז ַאזוי פרייליך ...ער ָ
פאר'ן "דרייווער" ַ ָ
ַ
האט
וואס ָ
האט געקענט דעם איד ָ
דאלאר .דער "דרייווער" וועלכער ָ
באקומען פון ַא איד ַא "טשעק" פון ַ ָ 1,800
ַ
באקאנט ַאלס
האט זיך זייער געוואונדערט דערויף ,ווייל ער איז נישט געווען ַ ַ
אזא שיינעם "טשעק"ָ ,
איהם געגעבן ַ ַ
האט ער אויסגעפונען ַאז
גאר רייכע אידן אין
נאכגעפרעגטָ ,
האט זיך ָ
שטאט .ווען דער דרייווער ָ
ָ
איינער פון די ָ
האט גענומען אויף זיך,
פארדינט ,און ער ָ
גאר שיין ַ
האט ָ
האט ïונקט געענדיגט ַא געשעפט ,וואו ער ָ
יענער איד ָ
וואס וועט אונטערקומען.
פאר'ן ערשטן נצרך ָ
דאס "מעשר-געלט" ַ
ַאוועקצוגעבן ָ
האט
אויף די
וואס ָ
האט געמיינט דעם "גבר אלים" ָ
א נצרך )ער ָ
נאך ַ
דאך געווען ָ
דארט איז ָ
פראגע פונעם "דרייווער"ָ ,
ַ
האט נישט
דאס געלט? דער נדבן ָ
האט ער איהם נישט געגעבן ָ
פארוואס ָ
פאר זיך דעם "זכות קדימה"ָ ַ ,(...
איבעראל גענומען ַ
האט זיך ַארויסגעשטעלטַ ,אז ïונקט אין די מינוטן ווען דער ערשטער
וואס ער וויל פון איהם ...צום סוף ָ
געוואוסט ָ
האט איהם
זאמלען געלט ,איז דער נדבן געווען אין בית הכסא ,און ער ָ
ארומגעגאנגען איבער די טישן ַ
ַ
נצרך איז ַ
נישט געזעהן...
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פאר זיך ערלעדיגן" ,אני ראשון"  -איך קום
האט זיך איינגערעדט ַאז ער קען ַ
קומט אויסַ ,אז דער "גבר אלים" ָ
באקומען "זיינס" אין
זאל ַ
האט מען אונטערגעפירט פון הימלַ ,אז יעדער איינער ָ
פריער ווי יעדער איינער ...דערווייל ָ
האט
דאס "זריזות" פונעם ערשטןָ ,
דער ריכטיגער מינוט ,און קיינער קען עס נישט ַאוועקנעמען ביי איהם .אדרבהָ ,
גאר ָאנקומען צום צווייטן "בעתו ובזמנו"...
זאל ָ
דאלארָ ,
גאר גורם געווען ַאז די שיינע סומע פון  1,800הונדערט ָ ַ
ָ
האט געטייטשט )געברענגט אין ספר "אמרי פנחס" השלם ,שער עבודת ה' ,אות סב( די ווערטער
ה .דער הייליגער רוז'ינער זי"ע ָ
פארלירט
וואס ַ
פון די חז"ל )חגיגה ד" (.איזהו שוטה המאבד כל מה שנותנים לו" .ווער איז ַא שוטה? דער מענטש ָ
וואס "נותנים לו"  -מ'גיט עס איהם פון הימל ...דער מענטש
האט ,איז עס בלויז ָ
וואס ער ָ
די ידיעה ַאז ַאלעס ָ
באשעפער" :והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים".
גארנישט איין ַאליין ,ווייל ַאלעס קומט פון דעם ַ
קויפט זיך ָ
וואס ער טוט
פון דעם קומט אויסַ ,אז
מ'דארף זיך מתבונן זיין אין די גרויסע חסדים פון דעם אויבערשטעןָ ,
ַ
נאר פון די חסדים פון דעם אויבערשטען.
האט איז ָ
וואס ער ָ
מיט'ן מענטש צו יעדע צייטַ .אלעס ָ
פאר הרה"ק בעל "שפת אמת" זי"עַ ,אז ער איז ַא גרויסער בעל חוב ,און די חובות
האט זיך ָאïגערעדט ַ
ַא חסיד ָ
געזאגט:
האט דער "שפת אמת" איהם
דערדריקן איהם
ָ
שטארקָ .
ַ
באצאל דיינע חובות "אין
באשעפערָ ַ .
פאר'ן ַ
דאך אויך ַא גרויסער בעל חוב ַ
וואס קען איך דיר העלפן? דו ביזט ָ
 ָבאצאלן אויך די חובות "אויף דער ערד".
האבן צו ַ ָ
הימל" ,וועסטו ָ
וואס
האט דער חסיד געוואונדערט אויפ'ן רבין'ס ווערטער ,און געפרעגט צו דער רבי מיינט אפשר די עבירות ָ
ָ
האט דער "שפת אמת" איהם געענטפערט:
דארף תשובה טוהן דערויףָ .
ער ַ
זאגן' ,שכן חובת כל היצורים לפניך ה' אלקינו וכו' להודות להלל
וואס מיר ָ
האב געמיינט די "חובות" ָ
 איך ָבאצאלן אויך דיינע
דאנק און לויב דעם אויבערשטען ,וועסטו זוכה זיין צו ַא ישועהַ ,אז דו וועסט קענען ַ ָ
ולשבחַ .'...
חובות אויף דער וועלט.
ַאזוי טייטשט דער "תפארת שלמה" )פ' וירא( דעם ïסוק )תהלים קז ,א( "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" ,דורך
דאס וועט גורם
דאנקט דעם אויבערשטען ,זענט איר זוכה צו "כי טוב"  -צו ַאלע גוטע השïעותָ .
וואס איר ַ
דעם ָ
זיין שפע אויף אייביג" :כי לעולם חסדו".
ענליכע ווערטער ,שרייבן דער של"ה הקדוש )מסכת פסחים ,מצה שמורה( ,און דער חיד"א )"דברים אחדים" ,דרוש לב ,אות
ב( אויפ'ן ïסוק )תהלים קז ,ח( "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם"" .חסדו" איז לשון יחיד )זיין חסד( ,און "נפלאותיו"
האט געטוהןַ ,אפילו בלויז
וואס ער ָ
פאר דעם חסד ָ
איז לשון רבים )זיינע וואונדער( .אויב מ'לויבט דעם אויבערשטען ַ
נאר "נפלאותיו" ווייזט אויף גרעסערע
דאסָ ,
נאר ָ
סאך ניסים ונפלאות .און נישט ָ
פאר איין חסד ,איז מען זוכה צו ַא ַ
ַ
נאך נסים ונפלאות.
נאך און ָ
וואס מ'לויבט דעם אויבערשטען ,איז מען זוכה צו ָ
וואונדער ווי "חסדו" ,ווייל דורך דעם ָ
זאגט מען ערב שבת ביי מנחה מזמור ק"ז פון תהלים" :הודו לה' כי טוב" .ווען יום
עס איז ידוע ַאז ביי חסידים ָ
יא "הודו"
זאגט מען ָ
פארשידענע מנהגים אין די חסידישע "הויפן" .אין טייל ערטער ָ
דא ַ
פאלט אין שבת ,זענען ָ
טוב ַ
פאלט אין שבת.
קאïיטל ווען יום טוב ַ
זאגט מען נישט דעם ַ
אויך יום טוב ,און אין ַאנדערע ïלעצער ָ
מ'זאגט
האט מען געפרעגט דעם גערער רבי'ן ,הרה"ק בעל "לב שמחה" זי"ע ,אויב
ָ
אמאל ערב שבת חול המועדָ ,
ַ ָ
נאך
האט ָאבער נישט געענטפערט אויף די
האט יענער געפרעגט ָ
פראגעָ .
ַ
"הודו לה'" ביי מנחה .דער "לב שמחה" ָ
מאל ,ביז
האט זיך איבערגע'חזר'ט עטליכע ָ
דאס ָ
האט ווידער נישט געענטפערטָ .
אמאל דעם גערער רבי'ן ,און ער ָ
ַ ָ
האט געפרעגט דעם רבי'ןַ ,אז דער רבי קען נישט ַארויסברענגען
וואס ָ
פאר דעם איד ָ
האט אויפגעקלערט ַ
איינער ָ
'זאגט נישט הודו לה' כי טוב."...
אויף זיין מויל ַאן ענטפער ַאז "מ ָ
דאווענען )"עזרת אבותינו"(" ,ונתנו ידידים זמירות
זאגן ביים ַ
וואס מיר ָ
דער ווייצענער רב זצ"ל טייטשט די ווערטער ָ
דאס איז
ווארט "ונתנו" קען מען לייענען ביידע וועגן ,אהין און צוריק )בעל הטורים שמות ל ,יב(ָ .
דאס ָ
שירות ותשבחות"ָ .
פאר'ן אויבערשטען ,טוט דער אויבערשטער זיי אויך לויבן...
ַא רמזַ ,אז אויב די "ידידים" זינגען זמירות שירות ותשבחות ַ
פאר ïרנסה ,ווייל די
מאכן צופיל "השתדלות" ַ
ו .מענין לענין באותו ענין ,צוליב דעם טעם איז נישט כדאי צו ַ
פאר איהם צוגעגרייט .אפי' אויב ער וועט
האט ַ
וואס דער אויבערשטער ָ
דאס ָ
נאר ָ
דאך ָ
ïרנסה פון מענטש איז ָ

ã
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נאר
פארדינען ַאפילו איין ïרוטה מערָ ,
נאכט ,מיט ַאלע כוחות ,וועט ער נישט ַ
טאג און ַ
פאר ïרנסה ָ
ַארבעטן ַ
דא ַא "חיוב"
באשעפער "בזיעת אïך תאכל לחם"ָ ,אבער ס'איז נישט ָ
'דארף בלויז מקיים זיין די גזירה פונעם ַ
מ ַ
וואס איז קעגן דעם
טאר מען נישט טוהן ַא השתדלות ָ
'דארף ...און ַאוודאי ָ
זיך משתדל צו זיין מער ווי מ ַ
באשעפער'ס רצון.
ַ
צאלן
עס ווערט דערציילט )געברענגט אין ספר "שר התורה" ,ע' ַ (480אז אין דער תקופה ווען
האט ָאנגעהויבן ָ
דייטשלאנד ָ
ַ
לאגערן
האבן
קאנצענטראציע ַ
ַ
געשמאכטעט אין זייערע ָ
ַ
וואס ָ
פאר די אידן ָ
"ווידערגוטמאכונג" )איבער-בעטונג געלטער( ַ
ַ
לאגערן,
האט
מיטגעמאכט די ַ
ַ
האט ַא געוויסער רב ,וועלכער ָ
אין צייט פון די ביטערע צווייטע וועלט מלחמהָ ,
זאגן ַא ליגנטַ ,אז
האט ער
געדארפט ָ
ַ
פאר דעם צוועק ָ
נאר ַ
גאר ַא גרויסן סכום געלטָ ,
באקומען פון זיי ָ
געקענט ַ
געשמאגלט .איז
האט זיך
ָ
וואכן שïעטער ווי די אמת'ע צייט ווען ער ָ
האט זיך געשמוגלט דורכ'ן גרעניץ צוויי ָ
ער ָ
פאר
ער
זאל הייסן ַא "השתדלות" ַ
זאגן ,און עס ָ
געגאנגען פרעגן דעם בריסקער רב הגרי"ז זצ"ל ,צו ער מעג דאס ָ
ַ
האט איהם
האט איהם ָאבער נישט
נאר ער ָ
געוואלט ענטפערן אויף זיין שאלהָ ,
ָ
ïרנסה .דער בריסקער רב ָ
געזאגט:
האט דער טשעבינער רב איהם
ָ
ַאריבערגעשיקט צום טשעבינער רב זצ"לָ .
דא ַא מצוה
זאגן ליגנט ...און אויב ס'איז נישט ָ
דא ַא מצוה פון השתדלות דורך ָ
 לויט מיין מיינונג ,איז נישט ָדערפאר...
דא קיין היתר
ַ
פון השתדלות דערביי ,איז נישט ָ
האט דערציילטַ ,אז עס איז איהם
קאמעניצער ישיבהָ ,
הגה"צ רבי משה אהרן שטערן זצ"ל ,דער משגיח פון דער ַ
דאווענען שחרית אין ַא געוויסע שול ,כדי
האט
געïלאנט צו ַ
ַ
באזוכן אין שווייץ ,און ער ָ
אמאל אויסגעקומען צו ַ
ַ ָ
פאר די ישיבה.
צו רעדן מיט די מתïללים אין שול וועגן געלט ַ
האט ער געהערט ַאז אין יענע שול איז מען נישט מקïיד אויפ'ן "זמן תפילה" ,און דעריבער
נאכט פריערָ ,
ַא ַ
אלזא
שאדן דערפון .ער איז ַ ָהאבן ַא געלט ָ
כאטש ער וועט ָ
דארטָ ,
דאווענען ָ
בארעכנט נישט צו ַ
האט ער זיך ַ
ָ
האט ער
יא מקïיד געווען אויף תפילה בזמנה .שïעטער ָ
'האט ָ
דאווענען אין ַאן ַאנדערע שול ,וואו מ ָ
געגאנגען ַ
ַ
געהאט ַאז דו
שאדן
האט איהם
ַ
האסטו ָ
געזאגט" ,אויָ ,
ָ
באקאנטן ,אויך ַא משולח ,און יענער ָ
באגעגענט זיינס ַא ַ ַ
ַ
האט געגעבן יעדן
דארט געווען ַא גרויסער גביר ,וועלכער ָ
דאווענען אין יענע שול ...עס איז ָ
ביזט נישט געקומען ַ
)א שיינער סכום אין יענע צייטן(.
איינעם פון אונז 100
פראנק ַ
ַ
באמערקט יענעם
יענעם ָאוונט ,איז רבי משה אהרן
האט ַ
דאווענען מנחה-מעריב אין יענע שול ,און ער ָ
געגאנגען ַ
ַ
פאר'ן צוועק פון
מאן .איז ער
דא ַ
האט איהם דערציילט ַאז ער געפינט זיך ָ
צוגעגאנגען צו איהם און ער ָ
ַ
רייכן ַ
דא געווען אינדערפרי ,בעט ער דעריבער ביי
קאמעניצער ישיבה ,און
וויבאלד ער איז נישט ָ
ַ
פאר די ַ
שאפן געלט ַ
ַ
נאך מנחה ,איז רבי משה אהרן געבליבן אין
דערלאנגט 100
האט דער גביר איהם
פראנקָ .
ַ
ַ
איהם יעצט ַא נדבהָ .
צוגעגאנגען צום גבאי פון
דאווענען מעריב ,ביז "צאת הכוכבים" .אינצווישן ,איז דער גביר
ַ
ווארטן מיט ַ
שול ,כדי צו ַ
זאגנדיג" ,דער איד זעהט אויס אין מיינע אויגן צו זיין ַא חשוב'ער
שול ,און איהם ָאנגעוויזן אויף רבי משה אהרןָ ,
האט דער גבאי איהם דערציילט וועגן רבי משה אהרןַ ,אז ער איז ַא חשוב'ער
דאס איז?"ָ .
איד ,אפשר ווייסטו ווער ָ
נאך מעריב ,איז דער
נאך 300
צוגעגאנגען צו רבי משה אהרן ,און איהם
איד .איז דער גביר
פראנקָ ...
ַ
דערלאנגט ָ
ַ
ַ
האט איהם דערציילט ַאז ער קומט פון ַאמעריקע ,און
אמאל
צוגעגאנגען צו רבי משה אהרן ,און ער ָ
ַ
נאך ַ ָ
גביר ָ
פארטיילן
האט מיטגעברענגט מיט זיך ַא גרויסע סומע געלט צו ַ
דא אין שווייץ ַא קורצע צייט ,און ער ָ
געפינט זיך ָ
סאך געלט
פאר צדקהָ ,אבער
סאך נצרכים ,איז איהם איבערגעבליבן ַא ַ
פארה ַאן ַא ַ
דא נישט ַ
וויבאלד עס זענען ָ
ַ
ַ
וויבאלד ער זעהט אויף איהם ַאז ער איז ַאן "איש המעלה",
פאר צדקה ,און
ַ
האט שוין מקדיש געווען ַ
וואס ער ָ
ָ
נאך 1,000
האט ַארויסגענומען ָ
טאש ...און ער ָ
פארבליבן אין זיין ַ
וואס איז ַ
גאנצן סכום ָ
שענקט ער איהם דעם ַ
פאר רבי משה אהרן.
פראנק ,און
דערלאנגט ַ
ַ
ַ
נאר ווי דער אויבערשטער איז דער "המכין מצעדי
זאגן :זעהט ָ
ביים דערציילן די מעשה ,פלעגט רבי משה אהרן ָ
דאך דער גביר מיר געגעבן 100
וואלט ָ
דאווענען שחרית אין יענע שולָ ,
וואלט געקומען אינדערפרי ַ
גבר" .אויב איך ָ
אויפמערקזאמקייט ,ווייל עס זענען
וואלט נישט געצויגן זיין
ַ
פאר די ַאנדערע משולחים ,און איך ָ
פראנקַ ,אזוי ווי ַ
ַ
נאר
דארט מנחהָ ,
דאווענען ָ
זאל גיין ַ
האט דער אויבערשטער צוגעפירט ַאז איך ָ
נאך געלט-גייערָ .
דארט געווען ָ
דאך ָ
ָ
האט ער מיך אין ַאכט גענומען און זיך אינטערעסירט
איך ַאליין בין
צוגעגאנגען צו בעטן געלט ביי דעם גביר ,און ַאזוי ָ
ַ
אזא שיינעם סכום.
באקומען ַ ַ
האב איך ַ
מער בïרטיות'דיג וועגן מיר ,און ַאזוי ָ
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¨ ñàåå
¨ øòã èùéð ïåà úåéðçåøá èùéð ,íòðéé÷ ïåô èòtòùèòâ
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דאך
'טאר
קיינמאל נישט טוהן ַא "השתדלות" שלא כדין ,ווייל מ'זעהט ָ
ָ
נאך מער :פון די מעשה זעהען מיר ווי מ ָ
ָ
האט ער זוכה געווען צו
ַאז דייקא
דאווענען תפילה בזמנהָ ,
דערפאר ווייל רבי משה אהרן איז געווען געהיטן צו ַ
ַ
געמאכט ַאן איסור'דיגע השתדלות
וואלט
באקומען 1,400
ַ
פארדינט אויב ער ָ
וואלט ַ
מאל מער ווי ער ָ
פראנקָ 14 ,
ַ
ַ
נאכ'ן זמן תפילה.
דארט שחריתָ ,
דאווענען ָ
און געקומען ַ
האבן געהערט פון ַא חשוב'ן רבַ ,א גרויסער מרביץ תורה אין ירושלים עיה"קַ ,א כוונה אין די ווערטער
ז .מיר ָ
האבן אונזערע קינדער
פארא שייכות ָ
וואס ַ ַ
זאגן אין די זמירות מוצאי שבת" ,זרענו וכספנו ירבה כחול"ָ .
וואס מיר ָ
ָ
צוזאמען" ,ירבה כחול"?
וואס מיר בעטן אויף זיי
ַ
מיט אונזער געלטָ ,
דערנאך
צוזאמען געלערנט אין די תלמוד תורה ,און
האבן
האט ער
ָ
ַ
געזאגט בדרך משל ,צוויי פריינט וועלכע ָ
ָ
ָ
האט אויפגעשטעלט בשעה
האט
וואס יעדער פון זיי ָ
געהאט  18קינדער בלע"הָ ,
ַ
אין ישיבה ,א.א.וו .איינער פון זיי ָ
טובה ומוצלחת ַא געבענטשט אידישע היים ,מיט ַאמווייניגסטענס  15ביז  17קלינדער ,בלע"הַ .אזוי אויך זייערע
נאר איין בן יחיד און איין
האט
האבן
געהאט ָ
ַ
געהאט גרויסע שטיבער מיט קינדער .דער צווייטערָ ,אבערָ ,
ַ
קינדערָ ,
האבן
וואס זענען ביי איהם געבוירן
יארן גערוקט איינער פון ַאנדערן .אויך זיינע קינדער ָ
געווארן ָ
ָ
טאכטערָ ,
איינציגע ָ
דאס זעלבע דער דריטער דור  -די אייניקלעך .קומט אויסַ ,אז ווען זיי וועלן זיין 90
געהאט ווייניג קינדער ,און ַ
ַ
האבן נישט מער
האבן  3,000נפשות בל"ע אין זיין משפחה ,און דער ַאנדערער וועט ָ
יאר ַאלט ,וועט איינער פון זיי ָ
ָ
האט
ווי צוויי מנינים ...וועט דען
האט דריי טויזנט אייניקלעך בלע"הָ ,
וואס ָ
זאגן ַאז דער ָ
פאר איינעם צו ָ
איינפאלן ַ
ַ
זאגן ַאז דער ערשטער איז געקומען
עïעס צוגענומען פון זיין חבר?ַ ...אוודאי נישטַ .אפילו ַא שוטה וועט נישט ָ
האט צוגענומען קינדער פון יענעם "מכסה"...
און ָ
זאגן ַאז יענער נעמט
דאס איז די כוונה פון די סמיכות צווישן "זרענו" און "כספנו"ï :ונקט ווי דו קענסט נישט ָ
ָ
זאגן ַאז ער נעמט ַאוועק ביי דיר געלט )"וכספנו"( ...קיינער נעמט
דיר צו דיינע קינדער )"זרענו"(ַ ,אזוי קענסטו נישט ָ
נישט פון ַא צווייטן'ס חשבון ,אפילו ַא ïרוטה...
ח .דער קלויזענבורגער רב ,הרה"ק בעל "שפע חיים" זי"ע ,ברענגט )"דברי תורה" ,פרשת בראשית( ַא מעשה :צווישן צוויי
האט איינער פון זיי ,וועלכער
האט געהערשט ַא מחלוקת איבער געוויסע געהויבענע עניניםָ .
צדיקים ,קדושי עליוןָ ,
באקאנט מיט זיין גאונות אין לערנען ,מער ווי דער ַאנדערער ,געשיקט ַא בריוו צום ַאנדערן צדיק ,און
איז געווען ַ ַ
דא אין ש"ס,
איהם געשריבן" :צו קענסטו ציילן ַאלע אותיות פון דער תורה? ...צו ווייסטו וויפיל אותיות עס זענען ָ
ספרא ,ספרי ,מכילתא ...צו דען קענסטו ציילן די אותיות אין רש"י?! ...אויב ַאזוי ,פון וואו נעמסטו זיך די רעכט
טאקע נישט
האט דער ַאנדערער צדיק איהם געענטפערט" ,איך בין מודהַ ,אז איך קען ַ
צו קריגן אויף מיר?ָ ."...
יא :וידעת היום והשבות אל
זאך "ווייס" איך ָ
דא אויסגערעכנטָ ,אבער אייך ַ
האט ָ
וואס איר ָ
זאכן ָ
ָאïציילן די ַאלע ַ
דאזיגע 'ידיעה'
האב ַא חששַ ,אז די ָ
לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים מעל ועל הארץ מתחת אין עוד ...און איך ָ
פעלט ביי אייך."...

å
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©
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¨
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¨
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ïארט ער
גאנצער "הלוך ילך" איז מיט אמונה ,ש ָ
ט .ווען דער מענטש לעבט מיט דער ריכטיגע אמונה ,און זיין ַ
וואס קומט געווענליך פון קנאה ,תאווה און כבוד .ווען ער גלייבט אין
הארץ
ווייטאג ָ
ָ
סאך צער און ַ
זיך ַא ַ
גארנישט ַאוועקנעמען ביי איהם ,און ממילא איז ער קיינעם נישט מקנא,
באשעפער ווייסט ערַ ,אז קיינער קען ָ
ַ
האט נישט "אויף זיין חשבון" ַאפילו ַא ïרוטה ,און אויב דער אויבערשטער וועט וועלן ,וועט ער
ווייל קיינער ָ
"דערפאלגרייכן" און
דארפן עïעס ַאוועקנעמען פון זיין
ָ
זאל ַ
וואס ער ָ
מאל ַאזוי פילָ ,אן דעם ָ
איהם געבן טויזנט ָ
רייכן חבר.
באפעל פון דעם אויבערשטען ,און ממילא
גארנישט געבןָ ,אן דעם ַ
אויך ווייסט ערַ ,אז קיינער קען איהם נישט ָ
נאך כבוד ,ווייל אויך "כבוד" איז פון דעם אויבערשטען .ער קען אויך נישט נעמען ַא
נאכצולויפן ָ
ïארט ער זיך ָ
ש ָ
פאר איהם פון הימל ,און ממילא ,ווערט ער אויך נישט נכשל אין "תאוה".
באשערט ַ
הנאה ,אויב עס איז נישט ַ
ַאזוי איז ער ָאïגעהיטן אין ַאלע דריי שווערע מדות :קנאה ,תאוה ,כבוד...
וואס געפינט זיך אויף דער
דער
זאגןַ ,אז דער מענטש ָ
סלאנימער רבי ,הרה"ק בעל "דברי שמואל" זי"ע ,פלעגט ָ
ָ
גאנצע וועלט ,איז אוממעגליך
וואס פירט די ַ
באשעפער ָ
דא ַא ַ
וועלט און ער זעהט ַאז "יש מנהיג לבירה" ,עס איז ָ
נאכלויפן
זאל ָ
זאל גליסטן צו ַא גשמיות'דיגע תאווהָ ,אדער ער ָ
האבן קנאה אויף זיין חברָ ,אדער ער ָ
זאל ָ
ַאז ער ָ
האטָ ,אדער ַא
וואס יענער ָ
האבן ,און ָ
האט ,קען ַא צווייטער נישט ָ
וואס ער ָ
דאס ָ
דאך ַאז ָ
כבוד ,ווייל ער ווייסט ָ
פאר איהם פון
'באשטימט נישט ַ
וואס מ ַ
דאס ָ
האבן ָ
תאווה ,איז נישט מער ווי ַא דמיון ,ווייל קיינער קען נישט ָ
הימל.
דאס איז די כוונה פון די משנה )אבות פ"ד ,משנה כ"א( "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם".
ָ
אינגאנצן נישט אויף דער וועלט )"מן
זאכן ,איז ַא סימן ַאז ער לעבט
ַ
פארזינקען אין די דריי ַ
וואס איז ַ
דער מענטש ָ
פאלשע וועלטַ ,אן "עולם הדמיון".
נאר אין ַא ַ
העולם"(ָ ,
האט געטייטשט )"אמרות משה" ,ערך טהרת המידות( דעם ïסוק )תהלים לג ,ח( "ממנו
קאברינער זי"ע ָ
הרה"ק רבי משה ָ
פאר דעם אויבערשטען,
האבן נישט מורא ַ
וואס ָ
אסאך מענטשן )"יושבי תבל"( ָ
דאך ַ ַ
יגורו כל יושבי תבל" .מיר געפינען ָ
וויבאלד
קאברינער געענטפערטַ ,אז
ַ
האט דער ָ
זאגט דער ïסוק "ממנו יגורו כל יושבי תבל"? ָ
פארוואס ָ
אויב ַאזויָ ַ ,
זאגן "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם" ,ממילא איז דער בעל תאוהָ ,אדער דער בעל
חז"ל ָ
האבן נישט
וואס ָ
וואס זוכט כבוד ,באמת נישט פון די "יושבי תבל"ָ ...אבער די ערליכע אידןָ ,
קנאהָ ,אדער דער ָ
יא אין גדר פון "ממנו יגורו"...
טאקע ָ
די דריי מדות מגונות ,זענען ַ

דער פרשה קוואל  -קרח
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וואס ער גייט ַאריבער .די גמרא דערציילט )תענית כהַ ,(.אז די פרוי פון
האלט אויס ַאלעס ָ
י .דער אמת'ער מאמיןַ ,
האט רבי חנינא בן דוסא
לאגעָ .
פאר איהם איבער זייער ָארימע ַ
האט זיך אויסגעוויינט ַ
רבי חנינא בן דוסא ָ
פאר רבי חנינא בן דוסא ַא פוס פון
האנט פון הימל ,און
דערלאנגט ַ
ַ
מתפלל געווען און עס איז ַארויס ַאזוי ווי ַא ַ
האט רבי חנינא בן דוסא געזעהן אין חלום ַאז ַאלע צדיקים עסן לעתיד אויף ַא
גאלדענעם טיש.
ביינאכטָ ,
ַ
ַא ָ
מ'האט
גאלדענעם טיש מיט פיר פיס ,און ער און זיין רעביצין זיצן אויף ַא טיש פון דריי פיס )אין אונזער ש"ס ,שטייט ַאז
ָ
ָ
פארשטאנען ַאז דער
האבן טישן מיט דריי פיס ,און ער ָ
איהם געוויזן ווי די ַאנדערע צדיקים ָ
ַ
האבן זיי ַ
האט ַא טיש מיט בלויז צוויי פיס(ָ .
דערלאנגט פון הימל ,גייט "אויפ'ן חשבון" פון זייער טיש לעתיד לבוא ,און עס
'האט איהם
ַ
גאלדענער פוס וועלכן מ ָ
ָ
האט רבי חנינא בן דוסא
באקומעןָ .
האבן יעצט ַ
גאלדענעם טיש ַא פוס  -דער פוס וועלכן זיי ָ
וועט פעלן פון זייער ָ
געווארן ביי
טאקע צוריק ָאïגענומען
ָ
'זאל צוריק נעמען ביי זיי דעם פוס ,און דער פוס איז ַ
מתïלל געווען ַאז מ ָ
איהם בדרך נס.
זאגט דער הייליגער "חתם סופר"ַ ,אז די דריי פיס זענען ַא רמז אויף די דריי "עמודים" ,אויף וועלכע עס שטייט
ָ
גאנצע וועלט :תורה ,עבודה ,גמילות חסדים .דער פערטער פוס ,ווייזט אויף דעם ענין פון "סבלנות" און "התשוות",
די ַ
דאזיגע מדה איז איינע פון די "עמודים"
וואס דער אויבערשטער טוט מיט'ן מענטש ,ווייל די ָ
אויסצוהאלטן ַאלעס ָ
ַ
איבערטראגן זיין ָארימען
האט נישט געקענט
ָ
גאנצע וועלט .וועגן דעם ,ווען רבי חנינא ָ
אויף וועלכע עס שטייט די ַ
"גאלד" ,ווי ער
פאר איהם ממתיק זיין דעם דין ,און
האט געבעטן ַאז
מ'האט איהם געגעבן ָ
ָ
מ'זאל ַ
ָ
מצב און ער ָ
וואס איז ַאנטקעגן די מדה פון
האט ממילא געפעלט פון זיין טיש דער פערטער פוסָ ,
פארדינטָ ,
טאקע ַ
האט ַ
ָ
באגריפן ,איז ער צוריקגעקומען צו זיין סבלנות ,און דער פוס איז
דאס ַ
האט ָ
נאך דעם ווי רבי חנינא ָ
"סבלנות"ָ .
צוריקגעקומען צום טיש.
וואס דער אויבערשטער טוט
דא די גרויסקייט פון מדת הסבלנות ,צו קענען
איבערטראגן ַאלעס ָ
ָ
לערנען מיר פון ָ
מיט'ן מענטש ,ווייל עס איז איינע פון די "עמודים" פון דער וועלט ,צוגלייך מיט תורה ,עבודה ,און גמילות חסדים,
זאכן.
און די וועלט שטייט דערויףַ ,אזוי ווי עס שטייט אויף די דערמאנטע דריי ַ

 קרח- דער פרשה קוואל
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 די עבודה פון יעדע מענטש איז חשוב ביים- ונחשב לכם
אויבערשטען

 נתת בלבם, יח( "כשרצית, די שבטי קה )ב"ר פרשה פד,זאגט דער מדרש ביי יוסף הצדיק און זיינע ברידער
ָ  ַאזוי.יא
האסטו ַאריינגעגעבן אין זייער
האסט
ָ ,געוואלט
ָ
ָ ( ווען דו )דער אויבערשטער." נתת בלבם לשנוא, וכשרצית,לאהוב
הארץ איהם פיינט
האסט
ַ האסטו ַאריינגעגעבן אין זייער
ָ ,געוואלט
ָ
ָ  און ווען דו,(האבן )יוסף'ן
ָ הארץ )די שבטים( ליב צו
ַ
."דאס זעלבע די "פיינטשאפט
 ווייל די.האבן
ָ  און,נאר פון דעם אויבערשטען
ָ ,"ליבשאפט" קומט נישט פון זיך ַאליין
ַ
ָ צו
.באפוילן
ַ האט דער אויבערשטער
ָ נאר ַאזוי
ָ , איז עס נישט פון זיך ַאליין,ווען מ'האט פיינט ַא מענטש
וואס זיך גרויס צו
ָ האט באמת אויך נישט
ָ ,וואס ווערט אויסדערוויילט פון הימל צו זיין גרויס
ָ  דער מענטש.יב
פאר דעם
ַ זאגט דען ַאז די ביסט גורם ַא גרעסערן נחת רוח
ָ  ווער. א:פארשידענע טעמים
ַ  צוליב,האלטן
ַ
האט
ָ  הרה"ק רבי הערשעלע זידיטשויב'ער זי"ע. ב.שוט'סטער מענטש מיט זיין עבודהï  ווי דער,אויבערשטען
," כז( "ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב,רשה )יחï סוק אין דער היינטיגערï געזאגט אויף דעם
ָ
 קען,"וואס ווערט אויסגעוויילט צו זיין הייליג מיט די קדושה פון "תרומה
ָ ונקט ַאזוי ווי דער חלק פון תבואהï ַאז
 ווייל דער חלק פון "תרומה" ווייסט,וואס זענען געבליבן חולין
ָ האלטן אויף די ַאנדערע תבואות
ַ זיך נישט גרויס
נאר
מ'האט איר נישט אויסגעוויילט
דאך ַאז
ָ ,עס חשוב'ער און מער מיוחס ווי די ַאנדערעïדערפאר ווייל זי איז ע
ַ
ָ
ָ
 "ונחשב לכם,דארף דער מענטש וויסן
דא
ַ דאס זעלבע
ָ .געדארפט אויסוויילן ַא חלק פון די תבואה
ַ
ָ 'האט
ָ ווייל מ
,' צו אין עבודת ה, אין תורה,זאל זיין גערעכנט ביי דיר דיין התרוממות לגבי ַאנדערע מענטשן
ָ  עס- "תרומתכם
האט נישט ַאן אייגענע
ָ ,וואס מ'קלויבט אויס ַאלס תרומה
ָ ונקט ַאזוי ווי תבואהï ,""כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב
.באפוילן
ַ האט ַאזוי
ָ  ווייל דער אויבערשטער,'האט איר אויסגעוויילט
ָ וואס מ
ָ דאס
ָ נאר
ָ ,חשיבות בעצם
אסירט ַא נס מיט אהרן'סï
ַ האט
ָ פארוואס עס
ָ ַ  ַא טעם,זאגט הרה"ק רבי שמחה בונם זי"ע פון פשסיחא
ָ  ענליך.יג
זאל ַארויסגעבן
ָ פאר ַא צורך איז געווען ַאז דער שטעקן
ַ וואס
ָ , לכאורה." כג( "ויוצא ציץ ויגמול שקדים,שטעקן )יז
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©¨ æéà'ñ æà
òñéåøâ ïåô äãåáò éã ïùéååö ÷åìéç à© àã
יד
. ïùèðòî òðééì÷ ïåô äãåáò éã ïåà ,èééì
©¨ éåæà
à© ¯ "àðîåà àáà" æà© (:àë úéðòú) àøîâ éã èâàæ
¨
¨
¨
ïåô èåìá ïòîòðñéåøà© èâòìô ñàåå
øàè÷àã
© èàä
¨ ¯ ,äàåôø à© øàô
© ïùèðòî
"ñåøâ" à© ïòîå÷àá
© èàä
¨ ééáà .âàè
¨ ïãòé ìîéä ïåô
ïåô "ñåøâ" à© ïòîå÷àá
¨
¨ à© ìàîðééà
¨
)áøò ïãòé ¯ àáø ïåà ,(âàèééøô
êàåå
ìîéä
©
¨ .øåtéë íåé
íòã ïåô úòãä úåùéìç èàäòâ
ééáà èàä
© øò ñàåå
¨
ìîéä ïåô "íåìù úñéøt" à© èùéð èîå÷àá
¨ ."àðîåà àáà" éåå éåæà© ,âàè
¨ ïãòé
ìîéä ïåô ïòî èàä
¨ èùéð èñìàæ
¨ åã :ééáà øàô
© èâàæòâ
¨
úòãä úåùéìç ïáàä
èñðò÷ åã ¯ "äéãáåòë ãáòîì úéöî àì" ìééåå ,ïåôøòã
,"àðîåà àáà" éåå íéáåè íéùòî òëìòæà© ïäåè èùéð
¨ øòãðé÷ òùéãéà æà© ïäåèòâ êàñ
© à© èàä
¨ ñàåå
¨
êéæ ïìàæ
©
¨ äòæ) äùåã÷á ïèìàä
.(àøîâ øòã ïéà èøàã

è

¨
.èìòåå øòã óéåà úåçéìù ïåà ãé÷ôú ïøòãðà© ïà© èàä
© ïåà ,äøåú ïééæ èéî èìòåå éã èðééùøàô
© ééáà
íòã øàô
© øò èàä
¨
ïãòé ìîéä ïåô "íåìù úñéøô" à© ïòîå÷àá
¨
à© ïòååòâ æéà øòëìòåå ,"àðîåà àáà" øòáà¨ ,âàèééøô
¨ øàè÷àã
¨
¨
ïùèðòî ïåô èåìá ïòîòðñéåøà© èâòìô ñàåå
¨ øò ïåà ,äàåôø à© øàô
©
ïåà äùåã÷á èøéôòâ êéæ èàä
¨
øòáéøòã ,ïãéà ïùéååö äùåã÷ä éøãâ éã ïèéätà¨ ïôìàäòâ
¨ ïãòé ìîéä ïåô "ñåøâ" à© ïòîå÷àá
© øò èàä
¨
áéåà .âàè
¨
¨ ééáà
,äøåúä úöáøä ïåô âòåå ïééæ ïæàìøòáéà
øòáà¨ ìàæ
¨ øò èòåå ,àðîåà àáà éåå éåæà© ïäåè ìàæ
¨ øò ïåà
êàã
¨ ïãàù
¨
ïåà ,"ééáà" ïééæ ïòðò÷ èùéð èòåå øò ïåà ïáàä
èùéð øò èòåå àðîåà àáà ïåô äâøãî éã åö êéåà
úåîéìù ïééæ ïëééøâøòã ïò÷ ùèðòî øòã ìééåå ,ïòîå÷åö
© íäéà øàô
© æéà ñàåå
¨ èøà¨ íòã ïåô øàð
¨
èîéèùàá
¨
.ìîéä ïåô ïøàååòâ

¨ êéìðò àì" ,øòèøòåå éã ïåô äðååë éã æà© ,íéøôñ éã ïâàæ
àçñéùô ïåô ò"éæ íðåá äçîù éáø ÷"äøä èâàæ
¨
ãéçé øòãòé æà© ,êéåà æéà "äéãáåòë ãáòîì úéöî
)çø÷ æà© ,(åðéúùøô ,"÷éãö éúôù" øôñ ïéà èâðòøáòâ

האט דער אויבערשטער
האבן
נאר דערמיט ָ
געוואקסן בלומען? ָ
ַ
מאנדלען ,און ס'איז נישט געווען גענוג ַאז עס ָ
ַ
האבן ָאבער
נאר די פרוכט .מיר ָ
דאך צווייגן און פרוכטןָ ,אבער מ'עסט ָ
האט ָ
געוואלט מרמז זיין ,יעדער בוים ָ
ָ
האט דער
פארוואס ָ
דא ַא נוצן אין די צווייגןָ ַ ,
זאגן ,אויב עס איז נישט ָ
זאלן ָ
קיינמאל נישט געהערט ַאז איינער ָ
ָ
וואקסט ַארויס ַא פרוכט .דער בוים ציעט זיין
באשאפן ...ווייל ַאזוי איז דער וועג ווי ַאזוי עס ַ
אויבערשטער זיי ַ ַ
וואס געפינען זיך אין דער ערד ,און די פייכטקייט גייט
ווארצלען ָ
וואסער אויף דער ערד ,דורך די ָ
יניקה פונעם ַ
האבן אלע טיילן פונעם בוים  -די פרוכט
ַאדורך דורכ'ן בוים און די צווייגן ביז עס קומט ָאן צו די ïרי .ממילאָ ,
האט דער אויבערשטער געמיינט צו ווייזן מיט'ן נס ביי אהרן'ס שטעקן.
דאס ָ
און די צווייגן  -די זעלבע חשיבותָ .
באגער
דאך
האט ַא ַ
האט מען איהם געוויזן פון הימלַ ,אז דער אויבערשטער ָ
געוואלט זיין ַא כהן גדולָ ,
ָ
האט ָ
קרח ָ
"מאנדלען"...
נאר אין די
ַ
און ַא "נויט" ,אויך אין די צווייגן און אין די "בלומען"  -נישט ָ
געזאגט )געברענגט אין ספר "מזקנים אתבונן" ,ח"ב ,ע' שעא,
האט
יד .דער
ָ
סלאנימער רבי ,הרה"ק בעל "בית אברהם" זי"עָ ,
ָ
פארהאן
פ' תזריע תרפ"ט ,צפת( מיט ַא געשריי" :פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך" )זמר "קה אכסוף"( .ס'איז ַ ַ
גאר עïעס
דאס איז ָ
וואס דער רבונו של עולם ווילָ ,
פארהאן וועלן לערנעןָ ,אבער וועלן ָ
דאווענען ,ס'איז ַ ַ
וועלן ַ
וואס דו ווילסט...
זאלן וועלן ָ
ַאנדערש ...אויף דעם בעטן מיר" :פתח להם נועם ורצון ,לפתוח שערי רצונך"  -מיר ָ
האט ער געשריבן
האט
ַא
פארברענגען אין ַאמעריקע דעם יום טוב פון ראש השנהָ .
געדארפט ַ
ַ
סלאנימער חסיד ָ
ָ
הארץַ ,אז ער וועט
ַא בריוו צו זיין רבי'ן ,הרה"ק בעל "ברכת אברהם" זי"ע ,וואו ער וויינט זיך אויס זיין ביטער ַ
האט דער רבי איהם געענטפערט אין ַא בריוו :יעדער איד ,וואו
נישט קענען זיין אין די הייליגע טעג ביים רבי'ןָ .
פאר איהם ַא לייטער דורך וועלכן ַארויפצוגיין אויבן
האט דער אויבערשטער ַאוועקגעשטעלט ַ
נארָ ,
ער געפינט זיך ָ
וואס ווערט גערופן
אין הימל ,ווי מיר געפינען ַאז דער "לייטער" פון יוסף הצדיק ,איז געווען דייקא אין מצריםָ ,
האט ער געשטיגן העכער און העכער ,ביז ער ווערט גערופן "יוסף הצדיק".
דארט ָ
"ערוות הארץ" ,און דייקא פון ָ
פאר
האט דער אויבערשטער צוגעגרייט ַ
דארפסט זיך געפינען אין ַאמעריקע אין די הייליגע טעגָ ,
כאטש דו ַ
ממילאָ ,
דארט ,אין ַאמעריקעַ ,א הויכן לייטער  -פון די טיפענישן פון דער ערד ,ביז צו די העכסטע הימלען ,און דייקא
דיר ָ
זאלסטו עס מקבל זיין באהבה
באשעפער .ממילאָ ,
דארט קענסטו זיך אויפהייבן און דערנענטערן צום הייליגן ַ
פון ָ
ובשמחה...

é
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¨
¨
ïåà ,"õøà éåö÷" ïéà êéåà ïééæ ïò÷ øò .ïòèùøòáéåà éåå éåæà© íéùã÷ä ùãå÷ ïéà ïééæ ììtúî èìàååòâ
èàä
¨ ïåô éã æà© èñåàååòâ èùéð èàä
¨ øò øòáà¨ ,ìåãâ ïäë øòã
,ïòðéã íäéà ïåà ïòèùøòáéåà íòã ïáéåì èøàã
© ïòî ïò÷ ,ùîî äìéôú òáìòæ
...øòöòìt òèñèééåå éã ïéà êéåà
èøà¨ ïãòé ïéà ïòðòååàã
)¨ éàãååà
© èìòåå øòã óéåà
òìòéöòtñ à© "íéùåã÷ä úåîå÷î" éã ïáàä
© øòèðåà èîå÷ ñò ïòåå ,ïâòååèñòãðåô øòáà¨ ,úåáéùç
ùèðòî íòã øàô
© ,èøà¨ ïééæ ïæàìøòáéà
¨
òáìòæ éã" æà© ïñéåå øò óøàã
©èùéð ïò÷ øò æà
¨ êéåà ïèòá øò ïò÷ "äìéôú
èðéôòâ øò åàåå èøàã

.(êéæ

©¨ øåàéðù éáø ïåàâä èùèééè éåæà
÷ùàø ,ì"öæ øòìèà
(é ,çî) íéìäú ïéà ÷åñt íòã ,ãàåå÷éòì'ã äáéùé
êãñç íé÷åìà åðéîã" :"çø÷ éðá" éã ïåô äøéù éã ééá
¨ êéæ ïáàä
¨ øéî ."êìëéä áø÷á
ïò÷'î æà© èìòèùòâøàô
¨ êøáúé àøåáä úåìãâ ïééæ âéùî
¯ "êìëéä áø÷á" øàð
¨
¨ íòã ïâòåå .íéùã÷ä ùãå÷ ïéà
ïééæ èìàååòâ
çø÷ èàä
©¨ øò éãë ,ìåãâ ïäë à
éðôì" ïòîå÷ðééøà© ïòðò÷ ìàæ
¨ øòãðé÷ òðééæ ."íéðôìå
ïåà ,ïäåèòâ äáåùú øòáà¨ ïáàä
©
¨ ééæ æà© ïòðàèùøàô
©
© ïáàä
¨ ééæ
,úåòè à© èëàîòâ
ïáàä
¨ èöòæ ä"ò êìîä ãåã éåå ,æéà úîà øòã ìééåå
øàô
© íòðòé ïéà èøàã
¨
÷ïë íé÷åìà êîùë" (àé ÷åñô) ìèétà
© ùèðòî øòã ."õøà éåö÷ ìò êúìäú
à÷ååã èùéð óøàã
©íòã ïòðéã ïòðò÷ åö éãë ,"êìëéä áø÷á" ïòîå÷ðééøà

ולא יהיה כקרח וכעדתו  -זיך דערווייטערן פון מחלוקת ווי
נאר מעגליך
ווייט ָ
¨ äøåú éã .(ä ,æé) åúãòëå çø÷ë äéäé àìå
æðåà èâàæ
¨
èéî úåëééù à© ïáàä
©åö èùéð ,äùòú àì à
 ú÷åìçîטו¨ àøîâ éã ïåà ,
÷åñt ï'ôéåà (.é÷ ïéøãäðñ) èâàæ
ìà êìéå äùî í÷éå" (äë ,æè) äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà
¨ ,"íøéáàå ïúã
ïé÷éæçî ïéàù ,ïàëî" ,ùé÷ì ùéø èâàæ
©
¨ ïåô ."ú÷åìçîá
ïà¨ èùéð èìàä'î
æà© øéî ïòäòæ àã
¨
¨
,ãö ïøòãðà© ï'èéî ïèòáåöøòáéà êéæ ïäòæ ìàæ'î
)øàð
©ú÷åìçî à
¨
©¨ ä"ò åðéáø äùî éåå éåæà
ïúã èéî ãééø òëééåå ïãòø èøéáàøt
èàä
¨ ùèðòî øòã æà© ,èâàæòâ
¨
 (íøéáàåטז¨ áø ìééåå ,
ñàåå
èàä

¨
©
óéåà øáåò æéà ,ïèééååö à© èéî ú÷åìçî à© ïà¯èìàä
¨ ."åúãòëå çø÷ë äéäé àìå" ïåô åàì íòã
:é"ùø èâàæ
¨
¨
ïéåù êéæ èàä
ú÷åìçî éã ùèàë
"¯ ïé÷éæçî ïéà
¨ ïåà ïèìàäðà
© ¨ èùéð ïòî øàè
̈¨ ,ïáéåäòâðà
éã ïöòæøàô
¨
¨ ,ú÷åìçî
åðéáø äùî ïåô ïòðøòìtà¨ êéæ ìàæ'î
øàð
¨ øò ñàåå
¨ ä"ò
ïåà ,ãåáë ïééæ óéåà ïòååòâ ìçåî èàä

קלאר ַאז דער ïסוק "ולא יהיה כקרח וכעדתו" ,קומט
געזאגטַ ,אז ס'איז
האט
ָ
ָ
טו .דער גאון בעל "חזון איש" זי"ע ָ
מאכן ַא קריגעריי )ווייל
טאר נישט ַ
האט נישט ַא גערעכטע טענהַ ,אז ער ָ
וואס ָ
פאר דעם מענטש ָ
זאגן ַ
נישט ָ
זאלסטו זיך דערווייטערן פון מחלוקת...
יא גערעכטָ ,
נאר אדרבה ,אפי' ווען דו ביזט ָ
פארשטענדליך(ָ ,דאך זעלבסט ַ
דאס איז ָ
ָ
האט מסביר געווען דעם מנהג ישראל תורהַ ,אריינצוזינגען אין די דרשה פון ַא
הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ָ
וואס ער
פאר'ן חתןָ ,
'לאזט איהם נישט ענדיגן זיינע ווערטער .דערמיט וויל מען ווייזן ַ
חתן ביי זיין שמחה ,און מ ָ
שטייט ביים ָאנהייב פון זיין לעבן צו בויען ַא בית נאמן בישראל ,איידער ער גייט ַארויס אין "עולם המעשה"ַ ,אז
האלטן עקשנות'דיג ביי זיין מיינונג ,צו ïרובירן אויפווייזן
דארף זיך נישט ַ
דאך נישט אויספירן" ,און ער ַ
טאר ָ
"א איד ָ
ַ
פאר ַאנדערע מיט "ïלïולים"" ,קשיות" און "תירוצים" ַאז ער איז גערעכט...
ַ
זאלן
זאגט )פרשתינו ,ד"ה "וישלח משה"( ַאז דער ïסוק קומט אונז לערנעןַ ,אז מיר ָ
טז .דער גאון בעל "חתם סופר" זי"ע ָ
נאר
דאך ַא "חזקה" ַאלס בעל מחלוקת ,ער רופט ַארויס קריגערייען נישט פון היינטָ ,
האט ָ
זאגן ,יענער ָ
נישט ָ
ïראבירן זיך איבערבעטן מיט איהם ...דער
דאך נישט קיין זינען צו
ָ
האט ָ
פון נעכטן און אייער-נעכטן ...ממילאָ ,
מאכן שלום און זוכן ïשרות צווישן די צדדים אין די
נאר
מ'דארף שטענדיג זעהן צו ַ
ַ
אמת איז ָאבער נישט ַאזויָ ,
כאטש
מחלוקת ,ווי מיר זעהען ַאז משה רבינו ע"ה איז
האט זיי גערופן צו שלוםָ ,
געגאנגען צו דתן און אבירם און ָ
ַ
האבן זיי ַארויסגערופן ַא קריגעריי,
זיי זענען שוין געווען "מוחזק" אין קריגעריי ,ווי מיר זעהען ַאז שוין אין מצרים ָ
זאגט רש"י,
זאגט )שמות ה ,כ( "ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה"ָ .
ווי דער ïסוק ָ
דאס זענען געווען דתן און אבירם.
איבערראל וואו עס שטייט "נצבים" מיינט מען ַאז ָ
זאלסטו נישט
דאס איז די כוונה פון חז"ל :אין 'מחזיקין' במחלוקת .ביי מחלוקתָ ,
זאגט דער "חתם סופר"ַ ,אז ָ
ָ
מאכן שלום און עס איז דיר נישט
מאל ïרובירט ַ
האסט שוין דריי ָ
כאטש ַאפילו דו ָ
נאך די "חזקה" ,און ָ
גיין ָ
אמאל ,און דער אויבערשטער וועט
זאלסט
נאך ַ ָ
ïראבירן ָ
ָ
נאר דו ָ
אריינפאלן אין יאושָ ,
ַ
זאלסטו נישט ַ
געלונגעןָ ,
בענטשן אידישע קינדער מיט שלום ,עכ"ל.
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 קרח- דער פרשה קוואל
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זאגט
ָ  ווי דער חיד"א זי"ע,"דארף געדענקען ַאז עס איז ַא "גלגל החוזר
ַ  דער בעל מחלוקת.יז
פארשעמען
ַ זאלסט נישט
ָ  דו,"לפרשת חוקת( אויף די ווערטער פונעם תנא )אבות פ"ד מ"ג( "אל תהי בז לכל אדם
 וועט,פאר ַא צווייטן
ַ האסט גורם געווען
ָ וואס דו
ָ  דער בזיון, ווייל סוף כל סוף,זאגט דער חיד"א
ָ .קיין שום מענטש
דארפן ָאנקומען צו איהם צו בעטן פון איהם
ַ נאך
ָ פארשעמער וועט
ַ  און דער,זאל ווערן גרויס
ָ פירן דערצו ַאז יענער
האסט
ָ דא דער מענטש וועמען דו
ָ  עס איז נישט," "שאין לך אדם,זאגט די משנה ווייטער
ָ  אויף דעם.ַא טובה
.אויסגעהאלטן דיין בזיון
האט
ַ
ָ  ווייל ער,אמאל
ָ ַ וואס ער וועט נישט גרויס ווערן
ָ ," "שאין לו שעה,פארשעמט
ַ
:(ח- ז,האט געפרעגט זיינע ברידער )שופטים יא
ָ  וואס ער,סוקים ביי יפתחï  די, טייטשט דער חיד"א ז"ל,לויט דעם
פארטריבן
דאך מיך פיינט
ַ האט מיך
ָ  און איר,געהאט
ַ
ָ האטס
ָ  עטס,""הלא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי
,פארוואס זענט עטס געקומען צו מיר יעצט
ָ ַ  און,"? "ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם.פון מיין טאטעס הויז
דערפאר זענען מיר יעצט געקומען צו
," "לכן עתה שבנו אליך:האבן זיי איהם געענטפערט
ַ
ָ ?ווען עס איז אייך ענג
האט
ָ ,פארטריבן
ַ האבן דיך
ָ וואס מיר
ָ דאס גופא
ָ טאקע
ַ ,יא
ָ ,האבן איהם געענטפערט
ָ  ַאז זיי,זאגט דער חיד"א
ָ .דיר
דארפן ווענדן צו דיר
ַ זאלן זיך יעצט
ָ האט גורם געווען ַאז מיר
ָ  און עס,זאלסט גרויס ווערן
ָ געפירט דערצו ַאז דו
געוואלט מרמז זיין ַאז
האבן זיי איהם אויך
ָ
ָ  מיט דעם.זאלסט גוטס טוהן מיט אונז
ָ און זיך בעטן ביי דיר ַאז דו
, קומט אויס.אדאנק זייערע רדיפות
דאך גרויס
ַ ַ נאר
ָ געווארן
ָ
ָ  ווייל ער איז,זאל נישט היטן די שנאה קעגן זיי
ָ ער
. נישט ַא רעה,האבן איהם גורם געווען ַא טובה
ָ ַאז זיי
אריינפאלן אין
האט איהם
ַ
ַ זאל נישט
ָ געראטעוועט ער
ַ
ָ ,לתï ( ַאז די פרוי פון און בן.זאגט )סנהדרין קט
ָ  די גמרא.יח
וואס איז דיר
האט איהם
ָ - "? "מאי נפקא לך מינה:געזאגט
ָ
ָ  ווייל זי,די מחלוקת פון קרח קעגן משה ואהרן
 הפטרה,")"צווארי שלל
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דער פרשה קוואל  -קרח
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ַא נפקא-מינה ווער ס'איז דער כהן גדול? אויב אהרן איז דער כהן גדול ,ביזטו זיין תלמיד ,און אויב קרח איז דער
זאגט דער ïסוק )משלי יד ,א( "חכמת נשים בנתה ביתה" .די חכמה פון
כהן גדול ,ביזטו זיין תלמיד ,און אויף איר ָ
דא אין די ווערטער פון און'ס
פאר ַא איבעריגע "חכמה" שטעקט ָ
וואס ַ
האט געבויט איר הויז .איז שווערָ ,
די פרויָ ,
פאר יעדן "נורמאלן" בר-דעת?
דאך
פארשטענדליך און ïשוט ַ
וואס זענען ַ
געזאגט ווערטער ָ
ָ
האט ָ
פרוי? זי ָ
ענטפערט דער גאון רבי חיים שמולעוויץ זצ"ל ,ראש ישיבה פון דער מירער ישיבה אין ירושליםַ ,אז באמת ,איז
זאכן אין צייט פון ַא מחלוקת ,איז אויך ַא גרויסע "חכמה"...
דאס געדענקען "ïשוט'ע" ַ
אויך ָ
פארשעמען יענעם,
האב פון ַ
וואס וועל איך ָ
באטראכטןָ ,
פארשטענדליכער מענטש ,זיך גוט ַ ַ
דארף יעדער ַ
ממילאַ ,
דאך פיל גרעסער ווי דער
מאכן מיט איהם ַא קריגעריי .דער
שאדן איז ָ
ָ
ָאדער בייזערן זיך אויף איהםָ ,אדער ַ
פארדינסט פון די מחלוקת.
כלומר'שטער ַ
האט
יט .מיר געפינען אין ספר שמות )ז ,יב( ַאז ווען משה און אהרן זענען
פאר ïרעה מלך מצריםָ ,
געשטאנען ַ
ַ
האבן די חרטומים פון מצרים
געווארן איבערגעדרייט צו ַא
געווארפן זיין שטעקן און ער איז
אהרן
דאן ָ
שלאנגַ .
ַ
ָ
ָ
געווארן איבערגעדרייט
געווארפן זייערע שטעקנס" ,ויהיו לתנינים" ,און זיי זענען אויך
האבן
ָ
ָ
דאס זעלבע ,זיי ָ
געטוהן ָ
זאגט די
האט איינגעשלינגען זייערע שטעקנסָ .
צו שלענג" ,ויבלע מטה אהרן את מטותם" ,און אהרן'ס שטעקן ָ
געווארן ַאזוי ווי פריער
נאך דעם ווי אהרן'ס שטעקן איז
ָ
ïאסירט ַא "נס בתוך נס"ַ ,אז ָ
האט ַ
דא ָ
גמרא )שבת צזַ (.אז ָ
האט ער איינגעשלינגען די שטעקנס פון די חרטומים.
)א שטעקן( ָ
ַ
מאנדלען
דא ,אין ïרשת קרח ,איז געווען דער נס ַאז עס זענען
געוואקסן בלומען און ַ
ַ
פארשטייןָ ,
דארף מען ַ
ַ
האט זיין שטעקן נישט איינגעשלינגען די שטעקנס פון קרח און זיינע מענטשן,
פארוואס ָ
אויף דעם שטעקן פון אהרןָ ַ .
זאל
נאר פון דעם לערנען מירַ ,אז אין ַא מחלוקת ,איז נישט ַא "קונץ" ַאז דער גרעסערער ָ
ַאזוי ווי אין מצרים? ָ
זאל זעהן
נאר ער ָ
האט געקריגט מיט איהםָ ,
זאל איהם נישט דערנידערן ווייל ער ָ
"איינשלינגען" דעם קלענערן ...ער ָ
ַאליין צו ווערן גרעסער און חשוב'ער ,און ַאזוי וועלן ַאלע סיי-ווי איינזעהן ַאז ער איז גרעסער פון זיין קעגנער...
באלקן איז געווען אויף ַאן
האט יונגערהייט געשïילט מיט זיינע חברים ַא שïילַ ,א ַ
דער ווילנער גאון זי"ע ָ
שטאנג .דער שïיל איז געוועןַ ,אז ווען
שטאנג ,און צוויי יונגלעך זענען געזעסן אויף ביידע זייטן פונעם
אייזערנעם
ַ
ַ
וואס זיצט אויף דער ַאנדערער זייט ַ -ארויף העכער )סיסאו
ארא ïנידעריגער ,גייט דער צווייטער ָ -
איינער גייט ַ ָ
זאגנדיג" :ווי ַאזוי קען איך שïילן ַא
האט דער גאון אויפגעהערט צו שïילן דעם שïילָ ,
נאך ַא קורצע צייטָ ,
בלע"ז(ָ .
וואס איך ווער אויפגעהויבן העכער?!."...
וואס דער
'אראïצוקלאïן' מיין חבר ,דורך דעם ָ
ַ
געדאנק דערפון איזָ ַ ,
ַ
שïילערייָ ,
אמאל געזעהן וויי צוויי יונגלעך
האט ַ ָ
סאלאנטער זצ"לָ ,
ענליכעס ווערט דערציילטַ ,אז דער גאון רבי ישראל ַ ַ
האט איין יונגל געגעבן
גאס ,ווער פון זיי ס'איז העכער פון זיין חבר .אינעם הייסן וויכוחָ ,
האבן ַא וויכוח אויף דער ַ
ָ
האט ער אויסגערופן" :יעצט
אראïגעשטוïט פון די שטיגן ,און ַא זיגרייכערָ ,
האט איהם ַ ָ
ַא שטו ïזיין חבר ,און ער ָ
שארף אויף
גאר ַ
סאלאנטער זיך אויסגעדרוקט ָ
האט רבי ישראל ַ ַ
בין איך דער העכערער ,און דו ביזט נידעריגער"ָ ...
מאכט זיך גרויס דורך דעם
דאס יונגל ַ
אזא אויפפירונג ווייזט אויף מדות מגונות ,ווייל ָ
דעם יונגל ,און צוגעגעבןַ ,אז ַ ַ
ווארפט אום ַא צווייטן איד.
וואס ער ַ
ָ
פארבייגייענדיג" :ימי שנותינו בהם שבעים
דאס לעבן אויף דער וועלט איז ליידער קורץ און ַ
דאך ַאז ָ
כ .מיר ווייסן ָ
שנה ,ואם בגבורות שמונים שנה" )תהלים צ ,י( .ממילא ,צו דען לוינט זיך ַאריינצולייגן ַאזוי פיל כוחות אין ַא
זאך אויף דער וועלט,
פארביי? היום כאן ומחר ב ...בפרט ַאז ביי יעדע ַ
וואס גייט ַאזוי שנעל ַ
מחלוקת ,אין ַא וועלט ָ
געמאכט ַאן "עסק" פון
האט
ַ
לאכט דער מענטש פון זיך ַאלייןַ ,אז ער ָ
יאר ָאדער צווייַ ,
ווען עס גייט ַאדורך ַא ָ
נארישקייטן ,אפי' אויב
נארישקייט ,ווייל מיט די צייט ,זעהט ַאלעס אויס אין די אויגן פון די מענטשן ווי ַ
יעדער ַ
ïראבירט
די מחלוקת זעהט אויס בשעת מעשה ווי עס איז וועגן "דברים העומדים ברומו של עולם" .בשעת מעשה,
ָ
פאר איהם זיך צו קריגן מיט יענעם ,און אויב
דער יצר הרע איינצורעדן דעם מענטש ַאז עס איז זייער "וויכטיג" ַ
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ער וועט איהם נישט יעצט גוט "מסדר זיין" )"צופיקסן" בלע"ז ,(...וועט נישט טויגןָ ...אבער ווען ער טוט זיך אויסטשוכען
זאגט דער רמב"ם ז"ל )הלכות דעות,
נארישקייטן ,און אויף דעם ָ
דאך איין ַאז ַאלעס איז ַ
פון זיין יצר הרע ,זעהט ער ָ
פ"ז ,ה"ז( "ראוי לו לאדם להיות מעביר על מדותיו על כל דברי העולם ,שהכל אצל המבינים דברי הבל והבאי ,ואינן
זאכן אויף דער וועלט,
פאר'ן מענטש צו זיין ַא "מעביר על מדותיו" אויף ַאלע ַ
כדי )כדאי( לנקום עליהם" .עס איז ווערד ַ
נארישקייטן ,און עס איז נישט כדאי צו נקמה נעמען דערפאר.
דאך ַאלעס ַ
פארשטייען ,איז ָ
וואס ַ
ווייל ביי די מענטשן ָ
פארמאגט
האט ַאפילו ַ ָ
באקאנטַ ,אז דער גאון רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל ,איז געווען זייער רייך ,און ָ
עס איז ַ ַ
קריסטאל-פלאש,
גאר טייערער און ווערדפולער
ַ
ַ
אראïגעפאלן ַא ָ
ַ
אמאל איז אין הויז פון רבי אפרים זלמןָ ַ ,
באנקָ ַ .
ַא ַ
כאטש ס'איז געווען ַא גרויסער
האט זיך
האט זיך ָאבער נישט געקימערט דערפוןָ ,
צובראכן .רבי זלמן ָ
ָ
און עס ָ
ïאסירט.
וואלט ַ
גארנישט ָ
פארגעזעצט מיט זיינע סדר היום פון לימוד התורה ,ווי ָ
האט ווייטער ָ
געלט-שאדן .ער ָ
ָ
האט זיך זייער געערגעט פונעם
האט געזעהן מיט אירע אויגן דעם גרויסן
"בראך"ָ ,
ָ
דאקעגן ,די רעביצין ,וועלכע ָ
ַ
אינגאנצן נישט
מאן קימערט זיך
האט איר
ַ
געבאדערט ,צוזעהענדיג ווי איר ַ
ַ
נאך מער פון ַאלעם ָ
שאדןָ .אבער ָ
גרויסן ָ
געקאסט נישט
וואלט
נאר ער זיצט און לערנט רואיגï ,ונקט ווי פריער ,גלייך ווי דער
ָ
פלאש ָ
ַ
שאדןָ ,
מיט'ן געלט ָ
האבן
האט זי איהם געפרעגט,
"וואס ביזטו ַאזוי רואיג? דו זעהסט דען נישט ַאז מיר ָ
ָ
מער ווי ַא ïרוטה ָאדער צווייָ .
טאקע
מאן ,רבי אפרים זלמן ,איר געענטפערט" :יעצט ,קען איך דיר ַ
האט איר גרויסער ַ
שאדן?" ָ
געהאט ַא גרויסן ָ
ַ
דאס געבן צו
יאר פון יעצט ,אם ירצה השם ,וועל איך דיר ָ
פארוואס כ'בין ַאזוי רואיג ...אין ַא ָ
נישט מסביר זיין ַ ָ
פארשטיין".
פלאש,
"יארצייט" פונעם טייערן
האט זיך קוים
ַ
דערווארט ביז'ן ָ
ַ
אלזא ,די רעביצין פון רבי אפרים זלמן מרגליותָ ,
ַ ָ
אריינגעשïאנט
ַ
האט די רעביצין ַ
"יארצייט"ָ ,
נאך "שקיעת החמה" פונעם ָ
מאנ'ס הסבר .עטליכע סעקונדעס ָ
צו הערן איר ַ
פאר
מאן רבי אפרים זלמן ,צו הערן זיין אויפקלערונג איבער זיין רואיגן געמיט ַ
אין ספרים-צימער פון איר גרויסן ַ
נאך ַאלץ וויי
האט זיך
יאר צוריק ,ווען דער
מאן איר געפרעגט ,אויב עס טוט דיר ָ
האט איר ַ
צובראכןָ .
ָ
פלאש ָ
ַ
ַא ָ
האט געענטפערטַ ,אז זי מוז מודה זיין ,ניין ,איצט שïירט זי שוין נישט
שאדן פונעם
וואס זי ָ
פלאש ,אויף ָ
ַ
דער ָ
טאקע
האט רבי אפרים זלמן איר געפרעגט,
קיין שום צער און
"פארוואס ַ
ַ ָ
פארלוסט פונעם פלעשלָ .
ווייטאג אויפ'ן ַ
ָ
האט זי געענטפערט:
טוט עס דיר מער נישט וויי?ָ ,"...
געווארן .נו ,ווי
צובראכן
פלאש איז
יאר זינט דער
ָ
ָ
ַ
גאנץ ָ
אריבערגעגאנגען ַא ַ
ַ
דאך שוין ַ
וואס הייסט ,עס איז ָ
 ָפלאש?!...
צובראכענעם טייערן
הארץ' איבער ַא
ַ
ָ
דאס ַ
לאנג איז דער שיעור זיך צו 'עסן ָ
ַ
געזאגט:
האט רבי אפרים זלמן איר
ָ
ָ
יאר...
דאס איז דער חילוק צווישן מיר און דיר .איך בין 'אויפ'ן ָארט' עלטער
געווארן מיט ַא ָ
ָ
 ָאט ָוואס
האב נישט געקוקט אויף דעם ענין מיט ַא קורצזיכטיגן בליק ,אויף דעם ָ
זאגן ,איך ָ
האט געמיינט צו ָ
ער ָ
האב
באלד
יאר ַארום ,און איך ָ
שאדן וועט זיין אין ַא ָ
וואס דער ָ
געטראכט ָ
ַ
האב ַ
נאר איך ָ
ïאסירטָ ,
האט יעצט ַ
עס ָ
האט מיך
טאטע ָ -
האט צוגעגעבן :מיין שווער  -דיין ַ
אזא טומל דעריבער) ...ער ָ
מאכן ַ ַ
פארשטאנען ַאז עס איז נישט כדאי צו ַ
ַ
ַ
זאכן,
סאך ַא שנעלערע 'תפיסה',
אויפצוכאïן ַ
ַ
האט ַא ַ
וואס די מעלה פון ַאן 'עילוי' איזַ ,אז ער ָ
פאר ַאן איידים ,ווייל כ'בין געווען ַאן 'עילוי'ָ ,
גענומען ַ

וואס עס וועט זיין ַא ָיאר שïעטער.(...
האב איך תיכף
'געכאïט' ָ
ַ
נפאכע מענטשן .דעריבער ָ
מער ווי ַאנדערע איי ַ
פאר'ן מענטשַ ,אז ער קען נישט
דאכט זיך ַ
מאל ַ
פאלגענדָ :אפט ָ
פאר אונז ,איז ווי ָ
דער לימוד פון די מעשה ַ
געמאכט די ïרנסה
קאליע
ַ
האט איהם ַ
באגאנגען קעגן איהם ,ער ָ
וואס ער איז ַ ַ
פאר'ן צווייטן די עוולה ָ
פארשווייגן ַ
ַ
געהאט צו טשעïען מיט
האט
ַ
וואס ער ָ
פאר יענעם די "חוצïה" ָ
פארשווייגן ַ
ָאדער ַא שידוך א.א.וו ,.ער קען נישט ַ
באלד ַאריין אין
ארא ïפון זינען ...ממילא ,גייט ער ַ
איהם .ער שïירטַ ,אז אויב ער וועט שווייגן ,וועט ער חלילה ַ ָ
אינגאנצן
ַא מצב פון "פייער" ביז'ן הימלָ ,אבער שïעטער ,ווען עס גייט ַאדורך ַא צייט ,זעהט ער איין ַאז עס איז
ַ
האט אויסגעזעהן
גארנישט ַאזוי גרויס ווי עס ָ
שאדן איז ָ
גאנצע אויפרעגעניש ,ווייל דער ָ
נישט ווערד געווען די ַ
פארוואס
פאר זיין עוולה .באמתָ ַ ,
דאן זיין יענעם לכף זכותָ ,אדער אפילו מוחל זיין איהם ַ
בשעת מעשה ...און ער קען ַ
דאך ָאבער
זאל ער נישט
כאטש ס'איז שווער ,איז ָ
טראכטן בשעת מעשהַ ,אז ַאזוי וועט עס זיין צום סוף ...און ָ
ַ
ָ
פארלוירן זייער טעם
לאנג ַ
האבן שוין ַ
וואס ָ
זאל ער זיך מתבונן זיין אין ַאלטע "מערכות" ָ
"אין חכם כבעל נסיון"ָ .
האט נישט חרטה אויף יענע "מלחמות" ...ממילא ,איז כדאי צו
באטראכטן צו ער ָ
זאל זיך גוט ַ ַ
און ריח ,און ער ָ
בארואיגן שוין יעצט ,אינמיטן ברען פון די מחלוקת.
פאראויס זיך ַ
באלד אין ָ
זיין ַא "חכם הרואה את הנולד" ,און ַ

ãé
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פארלעשן ,דורך געבן
כא .די ספרים ברענגען ַא משל ,ווען ַא פייער ברענט אין ַא שוועבל ,קען מען עס לייכט ַ
אויפגעפלאמט ַא גרויסער פייער ח"ו ,איז זייער שווער
האט שוין
בלויז איין
ַ
בלאז מיט'ן מוילָ .אבער ווען עס ָ
ָ
פארלעשן.
עס צו ַ
שאפן
ïאניעוועזשער רב ,הגאון רבי יוסף שלמה כהנמאן זצ"ל ,איז געווען אין
ענגלאנד ,צו ַ
ַ
אמאל ווען דער ָ
כבָ ַ .
פארשעמט מיט
שטארק געטשעïעט און
האט איינער איהם זייער
שטארק ַ
ַ
ַ
פאר זיין ישיבה אין בני ברקָ ,
געלט ַ
פאר זיין שרעקליכן ַאקטָ ,אבער דער
האבן זיך
געוואלט ָאïרעכענען מיט יענעם ַ
ָ
גרויס חוצïה .די ָארטיגע רבנים ָ
האבן די רבנים זיך געוואונדערט:
האט בשום-אופן נישט
פאר זיין כבודָ .
געלאזט זיך ָאננעמען ַ
ָ
ïאניעוועזשער רב ָ
ָ
פארוואס גייט איהם ַאזוי אין לעבן
גאנץ רעכט דער רב איז מוחל אויף זיין כבוד ,צוליב זיין גרויסע ענוהָ ,אבער ַ ָ
ַ
געווארפן?
פארשעמט
ָ
וואס איז ַאזוי ַ
פאר'ן כבוד התורהָ ,
זאלן זיך נישט ָאננעמען ַ
ַאז אויך מיר ָ
ïאניעוועזשער רב זיי געענטפערט:
האט דער ָ
ָ
געזאגט' :דו וועסט מצליח זיין אין ַאלע דיינע וועגן ,ממש
אמאל
ָ
האט מיר ַ ָ
 מיין רבי ,דער 'חפץ חיים' זצ"לָ ,קיינמאל נישט זעהן ַא הצלחה .וועגן דעם וויל איך
זאך :מחלוקת ...אין דעם וועסטו
ָ
זאך ,אויסער איין ַ
אין יעדע ַ
דאן וועל איך ַארויסגיין מיט ַא
פאר מיין כבוד ,ווייל ַ
זאלט מוחה זיין און זיך ָאננעמען ַ
בשום אופן נישט ַאז איר ָ
שאדן...
ָ
כג .מורא'דיגע ווערטער ,שרייבט דער הייליגער רבי פון לובלין זי"ע )"אור הנפלאות" ,כח ,מובא בס' "אבני זכרון" ,ערך מחלוקת(
"טוב להיות בשלום עם חבירו הגם שהוא בשקר ,מלהיות במחלוקת עם חבירו הגם שהוא באמת" .עס איז
בעסער צו לעבן גוט מיט'ן חבר ,אפילו אויב ס'איז מיט שקר )ער מיינט עס נישט ערנסט( ,ווי צו זיין אין ַא מחלוקת
כאטש די מחלוקת איז ַאן אמת'ע.
מיט'ן חברָ ,
געזאגט )"אמרי פנחס" ,עשרת ימי תשובה ,אות תקיג(" :ס'איז בעסער ַאוועקצולייגן
האט
ָ
קאריצער זי"ע ָ
הרה"ק רבי פנחס'ל ָ
זאל נישט זיין ַא פירוד לבבות ַאפילו מיט איין איד".
סאך מצוות ,כדי עס ָ
ַא ַ
האט געטייטשט )געברענגט אין די הקדמה צום ספר "טל תורה" החדש ,אין
כד .דער גאון רבי מאיר אריק זצ"ל ,טארנער רבָ ,
האט עס געהערט פון זיין רבי'ן הגאון רבי מאיר שïירא
וואס ער ָ
וואזנער זצ"ל גאב"ד זכרון מאיר בני ברקָ ,
נאמען פון הגאון רבי שמואל הלוי ָ
ָ

נאמען פון הגר"מ אריק( דעם ïסוק אין דער היינטיגער סדרה )טז ,יא( "ואהרן מה הוא כי תלינו עליו".
זצ"ל אב"ד לובלין ,אין ָ
זאכן" :בכיסו ,בכוסו ,בכעסו" .מיט זיין "בייטל"
זאגט )עירובין סהַ (:אז מ'קען דערקענען ַא מענטש ,ביי דריי ַ
די גמרא ָ
געזאגט(
קיינמאל נישט
וואלט ער
ָ
ָ
וואס ניכטערערהייט ָ
זאכן ָ
האנדלט זיך אין געלט( ,מיט זיין בעכער )ווען ער ווערט שיכור און רעדט ַ
)ווען עס ַ
געזאגט צו קרח :אויב איר ווילט וויסן דעם אמת'ן מהות פון טבע
האט משה רבינו ע"ה
ָ
און ווען ער בייזערט זיךָ .
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©
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êéæ ùôð úåøéñî
¨
.ì"ëò !?äøæ äãåáò ïåô øòâøò æéà ñàåå
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èùéð ïãééîøàô

)æéà øò ïåà

ïראבירן נאר אויף איין וועג" :כי תלינו עליו"  -צו ïרובירן
נאר אויס ָ
פון מיין ברודער )"ואהרן מה הוא"( ,קענט איר איהם ָ
אריינפאלן אין דעם נסיון פון כעס ,ווען איר וועט זיך קריגן מיט איהם .אויף די ַאנדערע צוויי
ַ
איהם אויב ער וועט ַ
ïראבירן איהם ,וויל די גמרא
אופנים ,וועט איר איהם נישט קענען
אויסïראבירן" .בכיסו" איז נישט שייך אויסצו ָ
ָ
זאגט )יומא ח" (.גדלהו משל אחיו" ,דער כהן גדול איז געווען גרעסער אין רייכטום פון ַאלע ַאנדערע אידן" .בכוסו"
ָ
דאך נישט
 מיט'ן בעכער  -קענט איר איהם אויך נישטטאר ָ
וואס טוט די עבודהָ ,
אויסïראבירן ,ווייל ַא כהן ָ
ָ
דאן
מאכן ַא מחלוקת קעגן איהם )"כי תלינו עליו"( ,און ַ
נאר אויסïרואוון דורך ַ
טרינקען וויין .ממילא קענט איר איהם ָ
זאל ווערן אין כעס.
וועט איר זעהןַ ,אז איר וועט נישט קענען ַאריינברענגען חלילה אין ַא מצב ער ָ
פאר הרה"ק רבי הערשעלע זידיטשויב'ער זי"עַ ,אז ַא צווייטער רודפ'ט איהם און
באקלאגט ַ
האט זך ַ ָ
כהַ .א איד ָ
געזאגט:
האט רבי הערשעלע זידיטשויב'ער איהם
ָ
סאך צערָ .
פארשאפט איהם דערמיט ַא ַ
ַ
ער ַ
דארף מען שלעïן דעם שטריק פון ביידע עקן
האט צוויי עקן .כדי אויסצוציען דעם שטריקַ ,
 יעדער שטריקָ ,דארף שטיין ַא מענטש און שלעïן דעם שטריק .אויב איינער פון די צוויי מענטשן
 ביי יעדן עק פונעם שטריקַ ,וואס שלעïט
נאך מער :דער מענטש ָ
נאכלאזן דעם שטריק ,וועט דער שטריק זיך מער נישט קענען אויסציעןָ .
וועט ָ ָ
דאס זעלבע איז מיט דיר.
דעם שטריק ביים צווייטן עק ,וועט
נאכלאזן דעם שטריקָ ...
צוריקפאלן ווען יענער וועט ָ ָ
ַ
אינגאנצן נישט וויסנדיג
וואס רודפ'ט דיך ,און דו וועסט זיך
אויב דו וועסט זיך
ַ
צוריקהאלטן פון ענטפערן יענעם ָ
ַ
פאלן פון זיך ַאליין...
מאכן פון איהם ,וועט ער ממילא ַ
ַ
האט געטייטשט דעם ïסוק )תהלים קכ ,ז( "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה" .די גמרא
הרה"ק מסאטמאר זי"ע ָ
זאגט דער ïסוק" :אני
האט פיר טייטשן" .אי"" ,דילמא"" ,אלא" ,און "דהא"ָ .
ווארט "כי" ָ
דאס ָ
זאגט )ר"ה גַ (.אז ָ
ָ
דארף איך זיך פירן אויף ַא קלוגן אופן מיט מענטשן" .וכי"
שלום" ,אויב איך וויל לעבן בשלום מיט יעדן איינעםַ ,
אמאל
אמאל מיט ווייכע ריידָ ַ ,
דארף זיך צוגעוואוינען צו רעדן מיט די מענטשן אויף "פיר" לשונותָ ַ ,
אדבר  -איך ַ
מיט שטילשווייגן ,נישט צו ענטפערן בכללָ .אבער "המה" אויב ער ענטפערט יענעם ,ער שווייגט נישטַ ,אזוי ווי
אזא מהלך וועט גורם זיין מחלוקת און
וואס לייענט זיך "אהין און צוריק"" ...למלחמה" ַ ַ -
ווארט "המה" ָ
דאס ָ
ָ
רייבערייען מיט ַאנדערע מענטשן...

æè
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געזאגט ַא משל
האט
ָ
כו .דער דזשיקוב'ער רב ,הרה"ק בעל "אמרי נועם" זי"עָ ,
צאנזער רב זי"ע און די קינדער פון הייליגן רוז'ינער זי"ע( ,דער לייב ,וועלכער איז דער קעניג
אין די מחלוקת צווישן דעם הייליגן ַ
האט זיך געשïירט פון זיין מויל ַא שלעכטער ריח.
לאנגע צייט נישט געגעסן ,אזש ַאז עס ָ
האט ַא ַ
פון די חיותָ ,
האב איך אין מיין מויל?
האט דער לייב
פארא ריח ָ
וואס ַ ַ
האט איהם געפרעגטָ ,
געלאזט רופן דעם אייזל ,און ער ָ
ָ
ָ
זאל מיר מוחל זייןָ ,אבער זיין מויל גיט ַארויס ווייט-ווייט ַא שלעכטן
האט דער אייזל געענטפערט" ,דער הער קעניג ָ
ָ
"אזוי רעדט מען צו ַא קעניג? ,"...און
האט איהם ָאנגעשריגןַ :
אריינגעפאלן אין ַא כעס ,און ער ָ
ַ
ריח" .איז דער לייב ַ
פארצוקט אויפ'ן ָארט.
האט איהם ַ
ער ָ
פארא ריח עס שïירט
וואס ַ ַ
האט ער געפרעגט ָ
וואלף ,און אויך איהםָ ,
האט דער לייב געשיקט רופן דעם ָ
דערנאך ָ
ָ
דאך געזעהן
האט ָ
וואלף איהם שוין נישט געגעבן דעם זעלבן ענטפער ווי דער אייזל ,ווייל ער ָ
האט דער ָ
זיך פון זיין מוילָ .
האט
האט
האט
פאר'ן לייב דעם אמת וועגן דעם ריח פון זיין מוילָ .
געזאגט ַ
ָ
געהאט ווען ער ָ
ַ
וואס דער אייזל ָ
דעם סוף ָ
גאר ַא גוטער ריח ' -ממש ווי פון רויזן און בלומען'  -פונעם לייב'ס מויל...
וואלף געענטפערטַ ,אז עס שïירט זיך ָ
דער ָ
וואלף.
פארצוקט אויך דעם ָ
האט ַ
דאך ליגנט!" ,און ער ָ
זאגסט ָ
וואלף" :דו ָ
האט דער לייב זיך צעבייזערט אויפ'ן ָ
ָ
האט דער לייב איהם צוגערופן ,און איהם
ווען ס'איז איז
דורכגעגאנגען ַא פוקס ,דער קלוגסטער פון די חיותָ ,
ַ
פאר'ן קעניג:
האט דער קלוגער פוקס געענפערט ַ
פאר ַא ריח עס שïירט זיך פון זיין מוילָ .
וואס ַ
געפרעגט ָ
פארא ריח עס שïירט זיך פון זיין מויל,
וואס ַ ַ
 עס טוט מיר זייער ליידָ ,אבער כ'קען נישט ענטפערן דעם קעניג ָהאב נישט ַא גוטן 'חוש הריח' ,צו וויסן דעם ריח פון מיינע ַארומיגע...
ווייל איך בין
פארקילט ,און איך ָ
שטארק ַ
ַ
זאל נישט אויסדרוקן ַא מיינונג און ַא
דארף זיך ַאזוי פירן ביי ַא מחלוקת .ער ָ
דער נמשל איז ,דער מענטש ַ
געמאכט גלייך ווי ער
האט זיך
ַ
וואס ָ
מאכן ווי דער קלוגער פוקסָ ,
זאל זיך ַ
שטעלונג ווי איינע פון די צדדים .ער ָ
געווארן פון ַא זיכערן טויט.
געראטעוועט
אימשטאנד צו שמעקן ,און ַאזוי איז ער
איז נישט
ָ
ַ
ַ
געווארן אין עלטער פון איבער ָ 100יאר(" ,במה
אמאל געפרעגט דעם גאון בעל "שבט הלוי" זצ"ל )וועלכער איז נסתלק
ָ
מ'האט ַ ָ
ָ
וואזנער געענטפערט:
האט הרב ָ
האט דער רב זוכה געווען צו אריכות ימים? ָ
הארכת ימים"  -אין וועלכן זכותָ ,
יארן אויסגעוויילט צו
האב ַאלע ָ
וואס איך דין ַאלס רב און מורה הוראה אין בני ברק ,און איך ָ
יאר ָ
 שוין ָ 70נאז און ער קען נישט "שמעקן" ,איז
פארשטאïטע ָ
ָ
האט ַא ַ
וואס ָ
שווייגן און נישט מישן זיך אין מחלוקת .איינער ָ
זוכה צו אריכות ימים" .שומר פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו".
זאגט )פרשתינו ,ד"ה "הוא דתן ואבירם"( ,לכאורה איז שווער ,די נעמען פון דתן און אבירם
כז .דער "חידושי הרי"ם" זי"ע ָ
אינגאנצן
האבן
דאך
ַ
כאטש זיי ָ
קלאר דערמאנט ביי די מחלוקת פון קרח" :ויקח קרח וגו' ודתן ואבירם"ָ ,
ָ
ווערן ָ
געשטאמט פון שבט לוי ,און פון דער צווייטער זייט ,די
דאך נישט
ַ
האבן ָ
נישט געמיינט זייער אייגענעם נוצן ,ווייל זיי ָ
האט די תורה
דאך מסתמא געווען פון שבט לוי ,פונדעסטוועגןָ ,
האבן מקריב געווען קטורת ,זענען ָ
וואס ָ
 250מענטשן ָ
'זאל
וואלט
פארקערטַ ,אז מ ָ
געדארפט זיין ַ
ַ
זיי געשוינט און זייערע נעמען ווערן נישט דערמאנט אין דער תורה .לכאורה ָ
האבן געמיינט זיך ,זייער אייגענעם כבוד און גרויסקייט?
וואס ָ
שאנדע די נעמען פון די מענטשן ָ
דערמאנען צו אייביגע ַ
שטארקן אויף
וואס ער קען זיך נישט
ַ
פאר ַא מענטש ָ
נאך מוחל זיין ַ
ענטפערט דער "חידושי הרי"ם"ַ ,אז מ'קען ָ
וואס
זיין יצר הרע פון כבוד און ער זוכט צו ווערן גרעסער און חשוב'ערָ ,אבער ַא בעל מחלוקת "לשם מחלוקת"ָ ,
האט נישט דערפון ַא טובת
איז ïשוט ַא "מחרחר ריב" ,ער רודערט-אויף קריגערייען צווישן מענטשן ,אויך אויב ער ָ
נאמען לגנאי.
'דארף דערמאנען זיין ָ
האט נישט קיין מחילה ,און מ ַ
אזא איינער ָ
הנאהַ ַ ,
געוואלט ַאריינמישן
האט זיך נישט
ָ
)ווען ער ָ
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קארנרייך
נאך
האב געהערט פון הרה"צ רבי צבי אלימלך ָ
פאר ַא רעה .איך ָ
צוריקצאלן ַא טובה ַ
ָ
זאל ָ
כח .אדרבה ,ער ָ
אמאל געזעסן
באבוב'ער רב ,כ"ק אדמו"ר מהר"ש זצ"ל ,איז ַ ָ
זצ"לַ ,אז ער איז געווען ָאנוועזענד בשעת מעשה .דער ָ
באבוב'ער רב .בשעת מעשה ,איז
"שבעה" ל"ע און כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל איז געקומען מנחם-אבל זיין דעם ָ
פאר דער צווייטער וועלט מלחמה .יענער
נאך אין דער תקופה ַ
דארט געווען ַא רב וועלכער איז געווען ַא גרויסער ïוסק ָ
ָ
ליובאוויטשער רבי'ן.
אנטהאלטן ַא שרעקליכע ïגיעה אינעם כבוד פון
ַ
ַ
האט ַ
וואס ָ
ווארט ָ
ארויסגעזאגט ַא ָ
ָ
האט ַ
רב ָ
זאל קומען דינען ַאלס מגיד שיעור
האט דער
ליובאוויטשער רבי געשיקט בעטן יענעם רב ,ער ָ
ַ
ַא צייט שïעטערָ ,
ליובאוויטשער
האט דער
ַ
ïאסטן )צוליב ïערזענליכע סיבות( ָ
האט נישט ָאנגענומען דעם ָ
כאטש יענער רב ָ
אין זיין ישיבה ,און ָ
זאל נישט
געהאלט ביז יענער איז נפטר
דאן איהם געשיקט ַא
דאס ַאלעס ,מיט'ן ציל ַאז ער ָ
געווארןָ ...
ָ
ַ
רבי זינט ַ
האט מזלזל געווען אין זיין כבוד.
האט אויף איהם ַא הקïדה ,ווייל ער ָ
טראכטן ַאז דער רבי ָ
ַ
נאר אין זכות פון וותרנות .די הייליגע
גאנצער בנין פון כלל ישראל איז געבויט
געווארן ָ
ָ
זאגן ,דער ַ
די קדמונים ָ
האבן
געהאלפן
אמהות שרה און רחל זענען געווען עקרות ,און זיי זענען
נאך דעם ווי זיי ָ
נאר ָ
געווארן מיט קינדער ָ
ָ
ָ
האט ַאריינגענומען בלהה( אין שטובַ .אזוי זענען זיי ַאליין
ַאריינגענומען ַא "צרה"
האט גענומען הגר ,און רחל ָ
)קאנקורענט ,שרה ָ
ָ
געווארן מיט קינדער.
געהאלפן
אויך
ָ
ָ
אויערבאך זצ"ל ,און ַא
האבן עטליכע עסקנים געטשעïעט מיט דעם גאון און ïוסק רבי שלמה זלמן
ַ
אמאל ָ
ַ ָ
האט
האט זיך
פאר זיין כבוד ,און ַארויסקומען מיט ַא מחאה קעגן יענע עסקניםָ ,
געוואלט ָאננעמען ַ
ָ
געוויסע עסקן ָ
געהאט פון ַא וותרנות אין צייט
שאדן
רבי שלמה זלמן איהם
ַ
נאך נישט ָ
האט ָ
זאלסטוַ ,אז קיינער ָ
געזאגט" :וויסן ָ
ָ
אויפפלאקערן ַא מחלוקת ,חלילה".
זאלסט שווייגן און נישט
ַ
פון מחלוקת .בעט איך דיך דעריבער ,דו ָ
וואס איז לעצטענס
הג"ר אליעזר טורק שליט"א ,רב און מורה הוראה אין קרית ספר ,דערציילט ַא מעשה ָ
האבן ַארויסגעדינגן צימערן ,און ס'איז געווארן א שאלה ,ווער פון די שכנים
פארגעקומען אין זיין קהילה .שכנים ָ
ָ
פארנומען דערמיט.
וואס
וואס די בתי דינים זענען שטענדיג ַ
מ'האט צוגעבויט .א נושא ָ
ָ
וואנט ָ
פאר די ַ
צאלן ַ
'דארף ָ
ס ַ
האט
צאלן ,און איינער פון די שכנים ָ
דארף ָ
איז געווען ַא מעשה ,עס איז געווען ַא וויכוח צווישן שכנים ,ווער עס ַ
געזאגט צו זיינע בני בית:
האט
ָ
וואנט .ער ָ
פאר די צוגעבויטע ַ
באצאלן די פינף טויזענט שקלים ַ
געזאגטַ ,אז ער וועט ַ ָ
ָ
נאך פינף טויזענט שקלים!
האט אונז
קאסטן ָ
געקאסט  150טויזענט שקלים ,וועט עס ָ
ָ
דאס צובויען דעם צימער ָ
 ָ"קאנטראקטאר"ַ ,אז ַאזוי ווי ער איז איהם נאך שולדיג  15טויזענט
פאר דעם
האט
דער
ָ
ַ
ָ
געזאגט ַ
ָ
יונגערמאן ָ
ַ
טאקע ָאïגעשריבן
האט איהם ַ
שקלים )פון דעם סך הכל פון  150טויזענט( ,וועט ער איהם געבן  20טויזענט שקלים .ער ָ
ַא טשעק ,אויסגעשטעלט אויף ַא חודש שïעטער.
געווארן
וואס איז
האט דער
ָ
יונגערמאן געפרעגט דעם בויער פון דעם צימערָ ,
ַ
אדורכגעגאנגעןָ ,
ַ
ווען דער חודש איז ַ
וואס פירט ָאן די
האט איהם
אראבער ָ
פאר דעם ַ ַ
האט דערמיט באצאלט ַ
געזאגטַ ,אז ער ָ
ָ
מיט'ן טשעק ,און יענער ָ
ַארבייט ביי איהם.
האבן
יונגערמאן
דאן איז דער
באנקָ ,
פאראינטערעסירענדיג זיך וואו דער טשעק איז .אין ַ
באנקַ ,
געגאנגען אין ַ
ַ
ַ
ַ
אדורכגעגאנגען.
ַ
זאגן וועגן ַא טשעק אויף די סומע פון  20טויזענט שקלים ,צו עס איז ַ
זיי ָאבער נישט געוואוסט צו ָ
אראבער,
האט ער
טעלעפאנירט צו יענעם ַ ַ
ָ
באנקָ ,
האט געזעהן ַאז דער טשעק איז נישט ַארויסגעקומען פון ַ
ווען ער ָ
וואס עס הערט זיך מיט דעם טשעק.
און געפרעגט ָ

çé
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נאך ַא
האט צוגעשריבן ָ
האט ער איהם דערציילט דעם אמתַ ,אז ער ָ
דאך נישטָ ...
אראבער שעמט זיך ָ
נוַ ,אן ַ ַ
זאל זיין אויף  200טויזענט שקלים ...ווען דער
"זערא" ) (0צו דער סומע פון  20טויזענט שקליםַ ,אז דער טשעק ָ
ָ
האט ער איהם געפרעגט ,ווי קען זיין ַאז ביי די נומערן שטייט
האט ָאבער געזעהן דעם טשעקָ ,
באנק-באאמטער ָ
ַַ
ַ
דערשראקן
האט זיך
ָ
אראבער ָ
 200טויזענט ,בשעת ביי די ווערטער שטייט געשריבן "עשרים אלף שקל"?! ...ווען דער ַ ַ
באנק...
האט ער א
אנטלאפן פון ַ
ָ
יבערגעלאזט דעם טשעק און איז ַ
ָ
דא ַאריין אין "חקירות ודרישות"ָ ,
פאלט ָ
ַאז ער ַ
פארדינט
וואס דער
האט ער ַ
פאר'ן שכן פינף טויזענט שקליםָ ,
האט מוותר געווען ַ
יונגערמאן ָ
ַ
בקיצור ,צוליב דעם ָ
 20טויזענט שקלים!...
"מאכן ביזנעס"ַ .אז מען איז מוותר אויף  5טויזענט
אזא מעשה ,קענען מיר זיך אויסלערנען ַאביסל ווי ַאזוי צו
ַ
פון ַ ַ
פארדינט מען  20טויזענט שקלים.
שקליםַ ,

