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שטארק מפציר געווען זיין
האט
ַ
האט משתוקק געווען צו קענען שיחת חיות בהמות ועופות ,און ער ָ
אַ .א מענטש ָ
אïגעזאגט ,מיט די טענה,
ָ
האט איהם ָאבער כסדר ָ
דאזיגע חכמה .זיין רביָ ,
זאל איהם אויסלערנען די ָ
רבי'ן ,ער ָ
באשעפער מיט תמימות.
זאלסט דינען דעם ַ
דאך בעסער דו ָ
האבן? עס איז ָ
דארפסטו עס ָ
וואס ַ
צו ָ
האט זיין רבי איינגעשטימט איהם אויסצולערנען די שפראך פון חיות ,בהמות און עופות,
לאנגע הפצרותָ ,
נאך ַ
ָ
ארויסגעגאנגען געבן צו עסן
ַ
טאג ,איז ער ַ
האט איהם אויסגעלערנט ,ביז ער איז געווען בקי דערין .איין ָ
און ער ָ
פארוואס ער
האט איהם געפרעגט ַ ָ
האט געהערט ווי איין ָאקס קרעכצט ,און זיין ברודער ָ
פאר די בהמות ,און ער ָ
ַ
נאענטער צוקונפט וועט
האב געהערט אויסרופן ַא 'כרוז'ַ ,אז אין דער ָ
האט געענטפערט" ,איך ָ
קרעכצט ,און ער ָ
)מארד( צווישן די בהמות פון אונזער בעל הבית ,און וועגן דעם קרעכץ איך ,ווייל עס טוט מיר
אויסברעכן ַא 'דבר'
ָ
שטאל...
לייד ַאז עס וועט קומען ַא סוף צו ַאלע איינוואוינער פון דעם
ַ
פארקויפט ַאלע זיינע בהמות צום
האט ער שנעל ַ
האט געהערט דעם שמועס פון די ָאקסןָ ,
באלעבאס ָ
ָ
ווען דער ַ
פאר
האט ער
ארויסגעגאנגען געבן צו עסן ַ
ַ
פארמעגןַ .א חודש שפעטער ,איז ער ַ
געראטעוועט זיין ַ
ַ
שוחט ,און ַאזוי ָ
וואס גייט אויסברעכן אין די פעלדער
פארפלייצונג ָ
האן דערציילט וועגן ַא ַ
האט געהערט ווי ַא ָ
זיינע עופות ,און ער ָ
פארקויפט ַאלע זיינע פעלדער
געווארן
מאל
האט ַ
דערשראקן ,און ָ
ָ
ָ
דאס ָ
באלעבאס אויך ָ
ָ
באלעבאס .איז דער ַ
ָ
פון דעם ַ
גאר
האט ער
האט זיך ָ
פארלוסט ,און ער ָ
פארמעגן פון ַא ַ
געראטעוועט זיין ַ
ַ
פאר ַא צווייטן ,גלויבנדיג ַאז דערמיט ָ
ַ
פארשטיין די שמועסן פון די חיות און עופות ,ווייל
האט זיך אויסגעלערנט צו ַ
וואס ער ָ
שטארק געפרייט מיט דעם ָ
ַ
פארמעגנס.
האט ער
געראטעוועט זיינע ַ
ַ
ַאזוי ַארום ָ
האט ער געהערט דעם קול פון ַא בעל חי ווי
ארויסגעגאנגען ַארבעטןָ ,
ַ
טאג ,ווען ער איז ַ
אלזא ,אין ַא געוויסן ָ
ַ ָ
געווארן אויף איהם ַאז
באלעבאס ַאוועק פון דער וועלט רח"ל ,ווייל עס איז נגזר
ָ
ָ
ער שרייטַ ,אז אינגיכן וועט דער ַ
האט געהערט די ווערטער פון דעם בעל חי ,איז ער
זאל
באלעבאס ָ
ָ
פאר די צייט רח"ל .ווען דער ַ
שטארבן ַ
ַ
ער ָ
האט איהם אויסגעלערנט די חכמה
געווארן
וואס ָ
אריבערגעלאפן צו זיין רבי'ן ָ
ָ
שטארק דערציטערט ,און ער איז ַ
ַ
ָ

á

דער פרשה קוואל  -חוקת

"äðá úàåö çð÷úå åîà àåáú" ,ìâòä àèç ï'ôéåà äøtë
¨ ,äå÷ éã ïòîå÷ ìàæ
¯ ¨
,ìáìò÷ íòðåô òîàî éã æéà ñàåå
© èàä
¨ ïåæ øéà ñàåå
¨ ñàã
¨ ïùéååtà¨ ìàæ
¨ éæ ïåà
.èøéîùøàô
¨ èàä
¨ äîåãà äøt ïåô äåöî éã æà© êàã
¨ ïòî èäòæ
àé
©?íòè à

© ïøàååòâ
¨
,"íâô" à© éåå ïãéà éã øàô
èðëòøòâ æéà ñàã
¨
¨ ìééåå
ééæ áéåà äðéî¯à÷ôð à© ïòã ééæ æéà ñàåå
...?èùéð ïñééåå ééæ øòãà¨ ,êéæ èðéôòâ äùî åàåå ïñééåå
¨ ïééâëàð
¨ èôøàãòâ
©
¨ ééæ
èéî ïòèùøòáéåà íòã êàð
ïáàä
."úåðåáùç" ïéé÷ ïà¨ ,úåîéîú

¨ ïéà ,"ìàøùé çîùé" øòã èøòôèðò
÷"äøä ïåô ïòîàð
¨ ì'÷çöé éáø
àèç øòã æà© ,ò"éæ øò÷øàåå
¨
©
èìòôòâ èàä
ñò ìééåå øàôøòã
ïòîå÷òâ æéà ìâòä
¨ ééæ .ïãéà éã ïåô øòöøòä éã ïéà äðåîà
ñòìà© ïáàä
© ïåà ïñéåå" èìàååòâ
¨
,æéà ä"ò åðéáø äùî åàåå ,"ïééèùøàô
¨
¨ ïééìà© ïãéà éã éåå
äùî äæ éë" (à ,áì úåîù) èâàæòâ
ïáàä
"åì äéä äî åðòãé àì ,íéøöî õøàî åðìòä øùà ùéàä
¯ ¨ øòëìòåå ,äùî
,íéøöî ïåô ïòîåðòâñéåøà© æðåà èàä
© íäéà èéî èàä
¨ ñò ñàåå
¨ èùéð øéî ïñééåå
.èøéñàt

©ééæ åàåå ìâòä àèç ï'ôéåà "ì÷ùîä úáåùú" à© ñìà
©
¨
ïãéà éã ïôøàã
,"ïñéåå ìéôåö" èìàååòâ ïáàä
¨ åö ïâòåå ïëåæ åö éãë ,äøô à ïòâðòøá
äðåîà ïáàä
¨ íòã ïâòåå ."ïééèùøàô
© åö" ïñéåå ïà¨ ,äèåùô
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האט דער רבי איהם געענטפערט,
זאל איהם העלפןָ .
האט זיך געבעטן ביי איהם ער ָ
פון שיחת חיות ועופות .ער ָ
זאלסט אומגיין מיט'ן אויבערשטען מיט
נאר דו ָ
זאלסט נישט גיין אויף דעם וועגָ ,
דאך דיר געבעטן דו ָ
האב ָ
"איך ָ
פארלוסט,
וואלסט נישט
געראטעוועט דיין געלט פון ַ
ַ
דאך ַאז 'יוסיף דעת יוסיף מכאוב' .אויב דו ָ
תמימות .מיר ווייסן ָ
וואלט געווען דיין כïרה ,ווי
געראטעוועט
וואלסטו יעצט זיכער
שאדן ָ
געווארן פון טויט ,ווייל דער צער פון דעם ָ
ָ
ַ
ָ
וואס
דא ַא מענטש ָ
עס שטייט אין תיקוני זוהר )קמג' (:אית מאן דפרע בנפשו ואית מאן דפרע בממונו' .עס איז ָ
האסט זיך איבערגעקליגט
צאלט מיט זיין געלטָ .אבער
וויבאלד דו ָ
ַ
וואס ָ
דא איינער ָ
צאלט מיט זיין גוף ח"ו ,און עס איז ָ
ָ
קא ïרח"ל".
פארמעגן ,איז
געפאלן די גזירה אויף דיין ָ
ַ
ראטעווען דיין ַ
צו ַ
האט געהערט די
כ"ק מוח"ז הרה"ק רבי יצחק אייזיק זי"ע ,אדמו"ר מזוטשקא ,שרייבט )"נחל יצחק" ,פ' קרח( ַאז ער ָ
מנאדבורנא זי"ע .און ער פירט אויס" :זעהען מיר פון דעםַ ,אז דער
טאטן ,הרה"ק רבי איתמר
ַ
מעשה פון זיין ַ
האט
וואס דער אויבערשטער ָ
דארף זיך אומגיין מיט תמימות און בטחון ,און זיך פרייען מיט זיין חלק ָ
מענטש ַ
קלארַ ,אז אויב
'דארף וויסן
איהם
ָ
האבן .נאר מ ַ
וואס ַאנדערע מענטשן ָ
זאל נישט גליסטן צו דעם ָ
גשאנקען .ער ָ
ָ
פאר
פארמאגסט ,איז עס ַא סימן ַאז עס איז ַ
וואס די ַ ָ
דאס ָ
האט דיר נישט געגעבן מער ווי ָ
דער אויבערשטער ָ
פאר
וואלסטו ח"ו
געדארפט ליידן ַ
ַ
באקומען רייכטום און כבודָ ,
וואלסט ַ
דיין טובה ,און ס'איז מעגליך ַאז אויב די ָ
פארמיטן פון דעם ַאלעם
האט דיר ַ
דעם יסורים נוראים ח"ו אין געזונט ָאדער ביי קינדער ,און דער אויבערשטער ָ
גענאד" ,עכ"ל.
מיט זיין גרויסן
ָ
נאר אויך ביי "שיחת בני
געזאגט
דאס איז
נאר לגבי "שיחת בעלי חיים"ָ ,
געווארן נישט ָ
ָ
ָ
מיר קענען צולייגןַ ,אז ָ
זאגן ַאז זיי ווילן צונעמען זיין געלט ,און
וואס מענטשן רעדן ...ווען מ'הערט ווי ַאנדערע מענטשן ָ
אדם"  -שמועסן ָ
ïאסירן ...ער לויפט צום בית דין ,און ענליכעסָ ...אבער
זאל נישט קענען ַ
דאס ָ
פארשידענע השתדלות'ן ַאז ָ
ער טוט ַ
סאך מער
פארלירן ַא ַ
"פארדינען" ,וועט ער ערגעץ ַאנדערש ַ
דא ַ
דער אמת איזַ ,אז ס'איז מעגליך ַאז אויב ער וועט ָ
ליבשאפט ,ווייל דער מענטש קען
'דארף זיך אומגיין מיט תמימות ,און ָאננעמען ַאלעס מיט
ַ
וואס דען ,מ ַ
נאר ָ
ח"וָ .
מ'זאל טוהן אויף
וואס
האט ַא
וואס ער ווערט
ָ
זאגן נישט ָ
"שאדן") ...מיר ָ
ָ
געראטעוועט ווען ער ָ
ַ
קיינמאל נישט וויסן פון ָ
ָ
מ'זאל
נאר דערלייכטן די אויגן פון מענטשַ ,אז
ָ
דא ָ
וואס צו טוהן ,מיר ווילן ָ
דארף יעדער איינער פרעגן זיין רבי'ן און מורה דרך ָ
למעשהַ .אוודאי ַ

דאן ,וועט אויך זיין גיין צו בית דין ,וכדומה ,זיין אויף ַאן ַאנדערן אופן(.
זאך מיט ַא בליק פון אמונה ,און ַ
קוקן אויף די ַ
טאטן הגאון רבי חיים בריסקער זצ"לַ ,אז די
נאמען פון זיין ַ
נאכזאגן אין ָ
ב .דער בריסקער רב הגרי"ז זצ"ל ,פלעגט ָ ָ
וואס
זאך ָ
דאס הייסטַ ,א ַ
דארט וואו עס "ענדיגט זיך" דער שכל פון מענטשָ ...
מצוה פון אמונה ,הייבט זיך ָאן ָ
פארשטייט
באפעלן צו גלייבן דערין ,ווייל דער מענטש ַ
דאך נישט ַ
דארף מען ָ
פארשטיין מיט'ן מענטשליכן שכלַ ,
מ'קען ַ
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געווארן דווקא
געזאגט
גאנצע מצוה פון אמונה איז
ָ
ָ
עס ַאליין מיט זיין שכל ,און ער "גלייבט" נישט אין דעם .די ַ
געווארן צו גלייבן...
באפוילן
ָ
פארשטיין ,און אויף דעם גופא ,זענען מיר ַ
אויף ַאן אופן וואו מ'קען נישט ַ
מאכן ַא ברכה "שהכל נהיה בדברו" ביים טרינקען קאווע .קען מען
באלד אינדערפרי ,צו ַ
ג .די וועלט פירט זיךַ ,
קאווע,
'קאלטע' מילך .מ'לייגט ַאריין דערין 'ביטערע' ַ
וואסער און ַ
'קאכעדיגע' ַ
באשטייט פון ָ
קאווע ַ
זאגן ַא רמזַ ,
ָ
"ווארימס",
נאר מיט איהם,
ַ
פאסירט ָ
וואס עס ַ
וואס איז 'זיס' .פון דעם קען דער מענטש זיך לערנעןַ ,אז ָ
און צוקער ָ
זאל ער געדענקען" :שהכל נהיה בדברו" ַ -אלעס קומט אויף דעם
ָאדער
"קאלטס"" ,זיס"ָ ,אדער "ביטער" ח"וָ ,
ַ
באפעל פון דעם אויבערשטען.
ַ
האט געליטן פון שטיינער
האבן לעצטנס געהערט ַא וואונדערליכע מעשהַ .א טייערער איד פון ַאמעריקע ָ
מיר ָ
געזאגטַ ,אז
דאקטאר
ָ
ָ
האט דער ָ
וואכןָ ,
נאך זעקס ָ
פארשאפט גרויסע יסורים ל"עָ .
ַ
האט איהם ַ
וואס ָ
אין די נירןָ ,
אïעראציע דורך
ַ
וואכן ,וועט מען מוזן דורכפירן ַאן ָ
פארשווינדן פון זיך ַאליין ביז צוויי ָ
אויב די שטיינער וועלן נישט ַ
דער פלייצע ,כדי ַארויסצונעמען די שטיינער.
'דארף איהם
"אïאינטמענט" ,אויף פרייטיג פרשת אחרי-קדושים תש" .ïדי בשורה ַאז מ ַ
באשטימט דעם ַ ָ
'האט ַ
מ ָ
נאכט,
געהאלפןַ ,אז פלוצלינג,
האט מען ָאבער
האט
פרייטאג צו ַ
ָ
ָ
שטארק דערדרוקט די משפחה .פון הימל ָ
ַ
ָאפערירןָ ,
שטראל פון פרייד .ווען
האבן זיינע בני בית געזעהן ווי זיין ïנים שיינט אויף מיט ַא
ַ
אינמיטן די שבת'דיגע סעודהָ ,
צוגעגאנגען
האט ער זיך אויפגעשטעלט,
ַ
פארוואונדערונג" ,לשמחה מה זו עושה?"ָ ,
האבן אויסגעדרוקט זייער ַ
זיי ָ
אנגעפאנגען לערנען הויך אויפ'ן קול,
צום
ַ
דארט ַא גמרא ,מסכת בבא מציעא ,און ָ
ספרים-שאנקַ ,ארויסגענומען פון ָ
ַ
וואס ער טוט
נאך מער געוואונדערט ָ
האט זיך ָ
עטליכע שורות גמרא פון ïרק "אלו מציאות" ...ווען די משïחה ָ
געמאכט
דארט
טאג,
ַ
'האט ָ
דאקטאר און מ ָ
ָ
פרייטאג ,ווען ער איז געווען ביים ָ
ָ
האט ער זיי ערקלערטַ ,אז יענעם ָ
דאָ ,
ָ
האט נישט ווייניגער ווי
דאקטאר איהם
נאך די אונטערזוכונגַ ,אז ער ָ
געזאגט ָ
ָ
ָ
האט דער ָ
ַא "סי טי" )"קעט סקען"(ָ ,
מאס :איינער איז נומער  ,2דער צווייטער שטיין -
האבן נישט די זעלבע ָ
דריי שטיינער אין זיינע נירן .די שטיינער ָ
געזאגט ווי ַאזוי די שטיינער ליגן אין זיין
האט איהם אויך
ָ
דאקטאר ָ
ָ
 ,4און דער דריטער שטיין  -נומער  .6דער ָ
ניר :דער גרעסערער שטיין ליגט אונטן ,אינמיטן ליגט דער מיטלמעסיגער שטיין ,און דער קלענסטער שטיין ליגט
אויבן ,העכער די ַאנדערע צוויי שטיינער.
דא ביי די סעודה,
האב זיך צעשמייכלט ָ
פאר זיינע בני בית און די קינדער" :איך ָ
האט זאגט ווייטער ַ
און דער איד ָ
דערמאנטַ ,אז ענליכע
האב איך זיך
האט מיר
האב
ַ
געזאגטָ ,
ָ
דאקטאר ָ
ָ
וואס דער ָ
איבערגעטראכט ָ
ַ
ווייל ווען איך ָ

ã
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ווערטער שטייט אין דער גמרא ,אין פרק "אלו מציאות" )ב"מ כהַ ,(.אז אויב ַא מענטש טרעפט דריי מטבעות אויף
מאסן ,און זיי ליגן ווי ַא "טורם" ,די גרעסערע מטבע ליגט אונטן ,אויף דעם ליגט
באזונדערע ָ
גאס ,לויט דריי ַ
דער ַ
דאס
דארף מען עס אויסרופן ַאלס ַאן "אבידה" ,ווייל ָ
נאך העכער  -די קלענסטע מטבעַ ,
די מיטלסטע מטבע ,און ָ
אזא
מיינט נישט ַאז עס איז
זאגט רש"יַ ,אז ווען עס ליגט אויף ַ ַ
נאר "דרך הינוח"ָ .
נארמאלן וועגָ ,
געפאלן אויף ַא ָ ַ
ַ
זאל געבן
פארלוירן די מטבעותָ ,
האט ַ
וואס ָ
נאר "דרך הינוח" ,און דער מענטש ָ
אופן ,איז עס נישט "דרך נפילה"ָ ,
טאקע מיט דעם ַאז עס ליגט ווי ַא "טורעם".
האט עס געפונעןַ ,
וואס ָ
פאר דעם ָ
ַא סימן ַ
האט אויסגעפירט:
און דער איד ָ
דאךַ ,אז אויך די
האב איך דערשïירט ַא שטראל פון לעכטיגקייט פון הימל ,ווייל פון דעם זעהען מיר ָ
דא ָ
 ָנאר די עצם ווירקליכקייט פון די
וואס געפינען זיך אין מיינע נירן ,זענען נישט ַא
'צופאל' )'דרך נפילה'(ָ ,
ַ
שטיינער ָ
אינגאנצן
דארט געלייגט ,און עס איז
ַ
האט עס ָ
שטיינער איז ביי מיר ווי ַא סימן מובהקַ ,אז דער אויבערשטער ָ
"צופאל" ח"ו .און פון דעם שע ïאיך חיזוקַ ,אז דער אויבערשטער וועט מיר זיכער העלפן ,און כ'וועל
נישט ַא
ַ
אïעראציע.
ַ
דארפן ַאדורכגיין די ָ
נישט ַ
האט ער געשריבן ַא בריוו פיל מיט
ארויסגעגאנגען .יענעם מוצאי שבת ָ
ַ
נאך צו חצות היום ,זענען די שטיינער ַ
וואך שפעטער ,שבתָ ,
)למעשהַ ,א ָ
האט געשריבן בזה הלשון" :אודך כי עניתני ותהי לי לישועה' ,אבן' מאסו הבונים ...מאת ה' היתה זאת ...זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה
אמונה .ער ָ
בו' .מגדיל' ישועות מלכו ,ברוך ה' בבואם ,וברוך ה' בצאתם ,ה' נתן האבנים ,וה' לקחם מאתי ,בשעה טובה ומוצלחת ...ברכי נפשי את ה' ,וכל קרבי

את שם קדשו"(.
פאר מיט איהם ,לטב או למוטב ,איז מיט ַא השגחה פרטית
וואס קומט ָ
דארף וויסןַ ,אז ַאלעס ָ
דער מענטש ַ
פאר זיין טובה.
פון הימלַ ,
טאג
עס ווערט געברענגט ַא מעשה )הגדה של פסח הרב דסלר ,ע' שמט( ַא
האט געקויפט ַא הויז ,און ַא ָ
יונגערמאן ָ
ַ
פאר ַא פיל
פארקויפן ַא הויז ,ממש אין די זעלבע געגנטַ ,
דא צו ַ
האט זיך ַארויסגעשטעלטַ ,אז עס איז ָ
שפעטער ָ
האט
האט דער
הארץ" דערפון ,שפירנדיג ַאז ער ָ
דאס ַ
יונגערמאן זיך "געגעסן ָ
ַ
באצאלטָ .
האט ַ ָ
ביליגערן ïרייז ווי ער ָ
שוואב זצ"ל,
אריבערגעגאנגען מיט איהם צו הגאון רבי מרדכי
דא
ַ
ַ
ïאסט" ַא געלעגנהייט .איז זיינס ַא ידיד ַ
"פאר ַ
ַ
ָ
געשטארקט און דערמוטיגט מיט אמונה אין בוכ"ע.
האט איהם דאן
ַ
וועלכער ָ
האט הגה"צ רבי אליהו אליעזר דעסלער
האט רבי מרדכי
אמאל ָ
שוואב איהם דערציילטַ ,אז ַ ָ
ַ
צווישן ַאנדערעָ ,
וואס ער
)פאר הרב
פאניעוועזשער ישיבה אין בני ברק ,איהם דערציילט
שוואב( וועגן ַא טעות ָ
ַ
ַ
זצ"ל ,משגיח פון דער ָ
האט
האט ַאליין
וואס ער ָ
האט איהם אויסגערעכנט די פרטים פון דעם טעות ָ
געמאכט ביי ַא שידוך ,און ער ָ
ַ
ָ
"אבער אויך דער טעות גופא ,איז פון הימל."...
האט הרב דעסלער איהם
געזאגטָ :
ָ
געמאכט .צום סוףָ ,
ַ
האט צוגעגעבן:
און רבי מרדכי
שוואב ָ
ַ
מאכן דעם טעות ,און קויפן דעם מער-טייערן
האט מען
זאלסט ַ
געוואלט ַאז דו ָ
ָ
האב ַא סימן ַאז פון הימל ָ
 איך ָנאר
דאך אויסגעפונען וועגן דיין טעותָ ,
האסט ָ
וואס איז ביליגער ,ווייל דו ָ
דאס צווייטע הויז ָ
הויז ,און נישט ָ
דאך
טאג פריער? אלא מאי ,מוז ָ
האסטו נישט געהערט וועגן דעםַ ,א ָ
פארוואס ָ
דאס הויזָ ַ .
נאכ'ן קויפן ָ
צומארגנס ָ
ָ
זאלסט ַאזוי טוהן...
האט מען
געוואלט ַאז דו ָ
ָ
זיין ַאז פון הימל ָ
ווארט בדרך רמז ,אויף די ווערטער פון רש"י
האט
געזאגט ַא וואונדערליך ָ
ָ
איינע פון די צדיקי הדור שליט"א ָ
ָאנהייב היינטיגע סדרה" :גזירה היא מלפני ,ואין לך רשות להרהר אחריה" .בפשטות ,גייט עס ַארויף אויף די מצוה
געשטארבן )די פרה אדומה ,קומט
וואס איז
ָ
דאך פון ַא מענטש ָ
דא רעדט מען ָ
זאגןָ ,
פון ïרה אדומה .מ'קען ָאבער ָ
וואס דער מענטש איז
דאס ָ
פאר'ן מענטש" :גזירה היא מלפני"ָ .
זאגט מען ַ
מטהר זיין פון "טומאת מת"( ,און אויף דעם ָ
האט
זאגן ַאז עס ָ
נאכצוטראכטן ,און ָ
ַ
וואס ָ
האסט נישט ָ
געשטארבן איז געווען ַא גזירה פון דעם אויבערשטען .דו ָ
ָ
נאכלעסיגקייט" ,און ענליכע
באהאנדלט דעם נפטרָ ,אדער ַא "מעדיצינישע ַ
'האט נישט ריכטיג ַ ַ
ïאסירט ווייל מ ָ
ַ
וואלט יענער געבליבן לעבן.
וואלט געטוהן ַאנדערשָ ,
האבן ,מיינענדיג ַאז אויב מען ָ
וואס מענטשן ָ
איינרעדענישן ָ
"גזירה היא מלפני" ַ -אלעס קומט פון די השגחה העליונה.
'טאר נישט צופיל טרויערן אויפ'ן
נאכמער ,פון די ווערטער "ואין לך רשות להרהר אחריה" ,לערנען מירַ ,אז מ ָ
זאגט אויף דעם ïסוק )דברים יד ,א-ב( "בנים אתם לה' אלקיכם,
האבן צער דערפון ,ווי דער רמב"ן ז"ל ָ
פארלוסט און ָ
ַ
וויבאלד איר
זאגט דער רמב"ן,
ַ
לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת ,כי עם קדוש אתה לה' אלקיך"ָ .

דער פרשה קוואל  -חוקת

ä

¨
©¨ éåæà
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טראכט שטענדיג "לבלתי ידח ממנו נידח" ,דעריבער איז נישט כדאי
פאלק ,און דער אויבערשטער
ַ
זענט ַא הייליג ָ
שטארבטַ ,אפילו אויב ער גייט ַאוועק יונגערהייט חלילה ,וכו'.
וואס
ַ
האר אויף ַא מענטש ָ
פאר אייך צו רייסן די ָ
ַ
קלאגן אויף ַא נפטר.
'טאר נישט צופיל
ָ
דא איז ַא סמך צו די ווערטער פון די חז"ל )מו"ק כזַ (:אז מ ָ
און פון ָ
נאך די ביטערע צווייטע וועלט מלחמה,
האט
געזאגט ָ
ָ
דער קלויזענבורגער רב ,הרה"ק בעל "שפע חיים" זי"עָ ,
זאגט )תהלים לג ,ט( "כי הוא אמר ויהי
פארלוירן זיין ערשטע רעביצין און  11קינדער הי"ד :דער ïסוק ָ
האט ַ
וואו ער ָ
זאגט דער ïסוק :כי
ווארט "ויהי" איז ַא לשון פון צער )עי' מגילה יָ .(:
דאס ָ
זאגטַ ,אז ָ
הוא צוה ויעמוד" .די גמרא ָ
זאל קומען דער צער ח"ו )"ויהי"(" ,הוא צוה
האט
געזאגט ַאז עס ָ
ָ
וואס ָ
באשעפער ָ
הוא אמר 'ויהי' .דער זעלבער ַ
זאל דער מענטש זיך אויפשטעלן
האט
נאכ'ן צערָ ,
געזאגט ַאז ָ
ָ
וואס ָ
באשעפער ווי דער ָ
ויעמוד"  -איז דער זעלבער ַ
פון זיין ָארט ,און נישט ליגן אין טרויער אויף דער ערד ח"ו.
נאך די הסתלקות
אמשינאווער זי"ע איז
אויפגעשטאנען פון די "שבעה" ָ
ַ
ָ
מ'דערציילט ַאז ווען הרה"ק רבי מאיר'ל ַ
געזאגט צו זיין משמש )הרב ביגלאייזן(
האט רבי מאיר'ל
ָ
אמשינאווָ ,
ָ
טאטן ,הרה"ק רבי שמעון שלום זי"ע פון ַ
פון זיין ַ
פארוואס מ'פירט זיך נישט צו שטעלן משקה )"לחיים"( ,אין משך
ווען זיי זענען
גאסַ ,א טעם ַ ָ
געגאנגען אויף דער ַ
ַ
נאר שïעטער ,ווייל אין די טעג פון "שבעה" ,רעדט מען וועגן דעם נפטר ,און וועגן דעם
פון די "שבעה" טעגָ ,
האט געליטן פון ַא
זאגטַ ,אז ער איז נפטר
געווארן ווייל ער ָ
ָ
אופן ווי ַאזוי ער איז ַאוועק פון דער וועלט .איינער ָ
דאך
געוויסע
האט געטוהן ַאזוי און ַאזוי ...א.ד.ג .קען מען ָ
דאקטאר ָ
ָ
ïאסירט ווייל דער ָ
האט ַ
קראנקהייטָ ,אדער עס ָ
ַ
פארמיידן
אמאל
וואלט מען געקענט ַ
'וואלט געטוהן ַא געוויסע ïעולה אויף ַאן ַאנדערן אופןָ ,
טראכטןַ ,אז אויב מ ָ
ַ
ַ ָ
האט
נאר
דערפאר ווייל ַאזוי ָ
ַ
ïאסירט ָ
האט ַ
דאס איז ָאבער ַאלעס מחשבות פון כפירה רח"ל ,ווייל ַאלעס ָ
זיין טויטָ .
"אויסצואוואשן" און "אויסרייניגן"
בראנפען ,כדי
נאך די "שבעה"
ַ
ָ
באפוילן .וועגן דעם טרינקט מען ָ
דער אויבערשטער ַ
וואס דער מענטש
'זאגט די ברכה "שהכל נהיה בדברו" ,כדי
דאס ָ
הארץַ ,אז ָ
איינצואווארצלען אין ַ
ָ
דעם מח ,און מ ָ
נאר ַאלעס איז געווען פון דעם אויבערשטען ,ווייל
איז
געשטארבן איז נישט געווען צוליב ַא גשמיות'דיגע סיבהָ ,
ָ
געוואלט די השגחה העליונה.
האט
ָ
ַאזוי ָ
געזאגטַ ,אז
האט ער
ָ
נאך זיין רעביצין ע"הָ ,
ווען דער גאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל איז געזעסן "שבעה" ָ
ïאסירט מיט איהם אין משך פון זיין לעבן ,און ער זעהט ווי פון
האט ַ
וואס ָ
ווען ער איז זיך מתבונן אין ַאלעם ָ
האט זיך צום סוף ַארויסגעשטעלט
האט
האט געליטןָ ,
וואס ער ָ
געהאט ,און ַאלע יסורים ָ
ַ
וואס ער ָ
יעדע שוועריגקייט ָ
פאר זיין טובה וועגן ,ממילא ,איז אויך אין דעם מצב ווען ער איז אין טרויער אויף די רעביצין'ס
ַאז עס איז געווען ַ
נאר גוטס.
פארלוסט ,קען ער זיך לייכט
שטארקן ,וויסנדיג ַאז דער אויבערשטער וויל טוהן מיט איהם ָ
ַ
ַ
'זאגט די ברכה "מקדש
ד .עס שטייט אין ספה"ק "בני יששכר" )ראש חודש ,א ,יא( ַאז ראש חודש ביי מוסף ,ווען מ ָ
וואס איז שייך צו יענעם חודש.
האבן דעם "צירוף" פון שם הוי' ב"ה ָ
דארף מען אין זינען ָ
ישראל וראשי חדשים"ַ ,
דער "צירוף" גייט געווענליך ַארויס פון ַא ïסוק אין תנ"ך )דער מקור דערפון איז אין ספה"ק "פרי עץ חיים" ,שער י"ט ,פ"ג(.
וואס גייט ַארויס פון די סופי תיבות פונעם פסוק אין מגילת אסתר )ה,
דער "צירוף" פון חודש תמוז אי זהוה"יָ ,
וואס איז מרמז
דאס הייסט ,הוה"יָ ,
יג( "וכל זה איננו שוה לי" .אין דעם צירוף ,איז דער שם הוי' איבערגעדרייטָ ,
אויף מדת הדין ח"ו.
זאל ווערן דער שם הוי'
זאגן ָאבער די בעלי הרמזַ ,אז כדי
אויסצוגראדן און אויסשטעלן דעם צירוף ַאז עס ָ
ָ
ָ
דארפן מיר נישט מער ווי נעמען
וואס ווייזט אויף ַא הנהגה פון מדת הרחמיםַ ,
"כסדרו"  -לויט זיין געהעריגן סדר ָ -
דאן וועט עס ווערן
פאר די ַאנדערע דריי אותיותַ ,
פארנטַ ,
ווארט )"לי"( און עס שטעלן ָ
דעם אות יו"ד פון לעצטן ָ
וואס איז מרמז אויף רחמים פשוטים.
שם הוי' כסדרוָ ,
דאס
דער אות יו"ד איז מרמז אויף ַא איד )יו"ד( .ממילא ,אויב דער איד שטעלט זיך און זיין "אידישקייט" ָ -
ïאסירט מיט איהם
וואס ַ
"פארנט" ,אויפ'ן ערשטן ָארט ,און ממילאַ ,אלעס ָ
באשעפער ב"ה ָ -
הייסט ,זיין אמונה אין ַ
געמאכט ,ווערט ממילא "שם הוי'
האט ַאזוי
ַ
אויף דער וועלט ,ווייסט ער שוין פון "פריער" ַאז דער אויבערשטער ָ
כסדרו" ,רחמים גמורים ,אויף ַאן ָאפענעם אופןָ ,אן הסתרות.
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אמאל
ָ ַ האט
ָ ,אניעוועזשער ישיבה אין בני ברקï
ָ  ראש ישיבה פון דער, דער גאון רבי אלעזר מנחם שך זצ"ל.ה
 ַאז ער איז,הארץ איבער זיין ביטערן גורל
ַ דאס
ָ פאר איהם
ַ האט זיך אויסגעוויינט
ָ געזאגט צו ַא איד וועלכער
ָ
.נאכט
ַ  און נישט קיין,טאג
ָ האב ממש נישט קיין
ָ  איך...יארן
ָ  די 'רודפים' דערגייען מיר די, "רבי,"נעבעך ַא "נרדף
:געזאגט
האט הרב שך איהם
ָ
ָ ..."טאג
ָ לאזן מיך נישט צורוה ַאפילו איין מינוט אין
ָ זיי
 דער אויבערשטער.געהאלפן ווערן מיט ַא ישועה
 אין איין רגע קען מען. ישועות ה' כהרף עין,זאלסטו
ָ
ָ  וויסןזאלסטו
ָ ,דאן
ַ  און ביז,פארגעסן פון ַאלע רדיפות און שוועריגקייטן
ַ באלייכטן די אויגן און דו וועסט
ַ נאך
ָ וועט דיר
 עליהם, שומעין חרפתן ואינן משיבין,( "הנעלבין ואינן עולבין:שטארקן מיט די ווערטער פון די חז"ל )גיטין לו
זיך
ַ
." לא( ואוהביו הצרת השמש בגבורתו,הכתוב אומר )שופטים ה
 מיט ַא לעפל,גלאז טיי
ָ פאר'ן ראש ישיבה ַא
ַ האט מען דערווייל ַאריינגעברענגט
ָ ,ַאזוי שמועסנדיג מיט דעם איד
:געזאגט
האט ער
ָ
ָ דאן
ַ  און,באטראכט
ַ ַ האט הרב שך עס
ָ .האניג
ָ
געמאכט
האניג ווערט
ַ
ָ  דער: און מ'קען זעהן דערביי וואונדער,האניג
ָ דאזיגע מאכל רופט זיך
ָ דאס
ָ ,נאר
ָ  זעה זיי קומען פון ַאלע. זיי גיבן איהם נישט קיין מנוחה ַאפילו ַא רגע.וואס בטבע רודפ'ן זיי דעם מענטש
ָ ,פון בינען
ןïאויסצא
 וועלן זיי איהם צעבייסן און, אויב ַא מענטש וועט שטיין אין זייער וועג. פון רעכטס און פון לינקס,זייטן
ַ
 ָאבער דווקא פון די.שפיטאל
דארפן ַאריינפירן אין
ָ
ַ זיין בלוט ביז ער וועט ָאנקומען צו ַא מצב ַאז מ'וועט איהם
וואס רודפ'ן
ָ  ווייל דייקא פון די יעניגע...האניג
ָ - דאס זיסטע מאכל אויף דער וועלט
ָ  קומט ַארויס,דאזיגע בינען
ָ
...האניג
ָ  פון זיי קומט צום סוף ַארויס זיסער,און דערביטערן אונזער לעבן
פאר'ן מענטש
געזאגט
דאס איז נישט
ַ נאר עס קומט מרמז צו זיין
ָ ,געווארן דווקא וועגן "רודפים" כפשוטם
ָ
ָ
ָ און
מאכן זיין לעבן און
ַ האניג זיס צו
ָ דארט קומט ַארויס
ָ  ַאז דייקא פון,"ביי ַאלע זיינע "רדיפות" און "שטעכערייען
.יארן אויף דער וועלט
ָ דערלייכטן זיינע

æ
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© © ïéà ïòèùøòáéåà ï'øàô
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¨
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¨
©
¨ ïãéà
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æà© ,åöøòã èðéåàååòâåö ÷øàèù
éåæà© êéæ èàä
© © êéæ ïáàä
¨ ñò
,"íé÷éø íéùðà" íäéà ééá èìîàæøàô
¨
¨ ïùèðòî êàñ
© à© ,èñééä ñàã
¨
òøòééæ ïñàâòâñéåà
ïáàä
© øòöøòä
ïáéìáòâ øòöøòä òøòééæ ïòðòæ íòã êøåã ïåà) íäéà øàô
¨
èàä
çúôé ïåà ,(úåøö òøòééæ øòáéà úåâàã ïåô "âéãééì"
©
© íòã çî ïåà õøàä
© øòééæ ïéà ïáòâòâðééøà©
ãðàèùøàô
© äáåèì ïòðòæ úåøö òìà© æà© ìéôòâ ïåà
.ùèðòî ï'øàô
¨ íòã êøåã
òøòééæ òìà© ïåô ïòîåðòâñéåøà© ééæ øò èàä
¨
© ïòðòæ ééæ æéá úåøö
ïåô âéãééì ïøàååòâ
úîàá ò÷àè
פאר
ַ  דער אויבערשטער פירט די וועלט- חשבונו של עולם
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©
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¨
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¨
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¨
©
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©
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¨
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¨
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¨ éåæà© ïåà ,"éøåîà" ïåô øàð
¨ ,"áàåî" ïåô ãðàì
©
éã ïáàä
¨ éã ïòîòððééà èðò÷òâ ïãéà
.ïåçéñ ïåô èòèù òâéæàã
¨ íòã óéåà
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©
ééæ ïãéà éã øàô
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÷¨ ,íäéà ïâò
.ïèìàä
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©
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©
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© ìåëéáë ìîéä ïéà øòôòùàá
© øòã ,"÷çùé íéîùá
,èëàì
©
¨ ìééåå
"èùéð ïåà ,"èéé÷øàèù
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÷ïéà "ìétù" à© éåå øòî èùéð æéà ñòìà© ..."ïåçéñ" ïéé
øòèòôù éãë ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô èðòä éã
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©,"áàåîá íçìð àåäå ,ïåçéñ øéò ïåáùç éë" .èòèù òìà
¨
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פרימארגן ,איז ַאריינגעקומען
זאל זיין געזונטַ ,אז אין ַא געוויסן
ָ
האב געהערט פון ַא חשוב'ן ראש הכולל ָ
ו .איך ָ
האט
וואס לערנט ביי איהם אין כולל ,און איהם
צו איהם ַא
וואס זיין שווער ָ
דערלאנגט  400שקלים ָ
ַ
יונגערמאן ָ
ַ
איבערצולאזן ביי זיך מזומן געלט,
פאר'ן כולל .דער דערמאנטער ראש הכולל איז זייער מקפיד ,נישט
ָ
בייגעשטייערט ַ
טאש ,און
דאס געלט אין זיין ַ
מאל איז געבליבן ָ
דאס ָ
באנק .צוליב ַא סיבהָ ,אבער ָ
נאר ער לייגט ַאלעס ַאריין אין ַ
ָ
יונגערמאן ַא נצרך.
פאר ַא
ַ
דאס געלט ַ
"אן ַא סיבה" צו געבן ָ
באשלאסן ָ
ָ
האט ער ַ
ביים סוף פונעם סדר הלימודָ ,
יונגערמאן
פאר ַא
ַ
באשלאסן צו געבן ַ
ָ
האט ַ
האט ער דורכגעבליקט ַאלע פיר הונדערט יונגעלייט פון כולל ,און ער ָ
ָ
פאר
פאר יענעם
יונגערמאן ,און נישט ַ
ַ
פארוואס ער געבט עס ïונקט ַ
זאל ַאליין וויסן ַ ָ
וואס ער ָ
דאס געלטָ ,אן דעם ָ
ָ
האט ער געטוהן...
ַא צווייטן פון די לומדי הכוללָ ,אבער "מעשה שהיה כך היה" ַ -אזוי ָ
)וואס
יונגערמאן
יונגערמאן וועלכער לערנט בחברותא מיט יענעם
צומארגנס איז צוגעקומען צום ראש הכולל ַא
ָ
ַ
ַ
ָ
האט יענער
טאג פריער ַ
האט ַא ָ
ָ
באקומען פונעם ראש הכולל די פיר הונדערט שקלים( ,און דערציילטַ ,אז נעכטןָ ,אנהייב סדרָ ,
פאר ַא 'גמ"ח'
באצאלן ַ
יונגערמאן ,זיין חברותא ,איהם דערציילטַ ,אז ער נויטיגט זיך דרינגענד אין  400שקלים ,צו ַ ָ
ַ
נאר
דאזיגע סומעָ ,
באנק די ָ
האט שוין ַארויסגענומען פון ַ
וואס ער איז שולדיג ,און ער ָ
קאסע"(ַ ,א חוב ָ
)"גמילות חסדים ַ
געזאגט ַאז זי נויטיגט
האט זיין בני בית איהם
ָ
פארלאזט זיין הויז צו גיין אין כוללָ ,
האט אינדערפרי ַ ָ
איידער ער ָ
האט ער שוין
האט עס איר געגעבן ,און ממילאָ ,
באצאלן ַא געוויסן חוב ,און ער ָ
זיך אין פיר הונדערט שקלים צו ַ ָ
דא גענוג געלט אין זיין
פאר'ן גמ"ח ,ווייל ס'איז נישט ָ
באצאלן ַ
באנק און ַ ָ
מער נישט קיין געלט ַארויסצונעמען פון ַ
אימשטאנד גייסטיש און פיזיש צו לויפן
וואס צו טוהן ,ער איז ïשוט נישט
ַ
באנק-קאנטע .יעצט ווייסט ער נישט ָ
ָ
ַ
זאל איהם העלפן ָאן ַא הלוואה ,און דער ראש
זוכן ַא הלוואה ,דעריבער בעט ער פון דעם אויבערשטען ַאז ער ָ
באצאלן דעם גמ"ח...
דאס געלט ,צו קענען ַ ָ
פאר איהם ָ
טאקע געווען ַא שליח פון הימל צו ברענגען ַ
הכולל ,איז ַ
פאסירטַ ,אלעס כדי
האבן "פלוצלינג" ַ
זאכן ָ
דא די וואונדערליכע השגחה פרטית מיט'ן מענטש ,וויפיל ַ
זעהען מיר ָ
פארלאנג ...ווייל ַאלע ברואי מעלה ומטה זענען נישט מער ווי "שלוחים" פון
פאר יענעם
יונגערמאן זיין ַ ַ
ַ
צו דערפילן ַ
באשעפער'ס רצון.
הימל ,אויסצופירן דעם ַ
דא
פארא צרה זי איז ָ
וואס ַ ַ
האט געזעהן אין ָ
אריינגעכאפט אין הויז פון ַא רב .ווען זי ָ
ַ
האט זיך ַ
זַ .א טויב ָ
האט אויסגעזעהן אין אירע אויגן ווי ס'איז
האט זי
וואס ָ
געוואלט ַארויספליען דורכ'ן פענצטערָ ,
ָ
אריינגעפאלןָ ,
ַ
ַ
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פארמאכטַ ,אזוי ַאז ווען זי איז ָאנגעקומען צום פענצטער ,איז
ָאפען .דער
גלאזערנער פענצטער איז ָאבער געווען ַ ַ
ָ
האט
צעקלאפט
זי
נאר זי ָ
האפענונגָ ,
האט ָאבער נישט אויפגעגעבן ָ
אראïגעפאלן אויף דער ערד .זי ָ
ַ
געווארן און איז ַ ָ
ָ
ַ
האט זיך ווידער
מאלָ ,אבער זי ָ
זיך ווידער אויפגעהויבן פון דער ערד ,און איז געפלויגן צום פענצטער ַא צווייטן ָ
נאך
אמאל
האט ָ
נאר זי ָ
נאך ַאלץ נישט אויפגעגעבןָ ,
האט ָאבער ָ
געפאלן אויף דער ערד .זי ָ
ַ
נאך ַ ָ
צעקלאפט און איז ָ
ַ
פאלט אויף דער ערד,
האט דער בעל הבית געהערט ווי זי ַ
אמאל ïרובירט ַארויסצופליען פון פנעצטער .אינצווישןָ ,
ַ ָ
האט ברייט געעפנט דעם פענצטער,
האט ער רחמנות
געהאט אויף די טויב ,און ָ
ַ
פארָ .
דא קומט ָ
וואס ָ
און געזעהן ָ
און די טויב איז ַארויסגעפלויגן" ,לחירות עולם"...
צעקלאפט אינעם
האט זיך
ַ
האט "מצליח געווען" מיט אירע פעולות ,ווייל זי ָ
יענע טויב ,איז זיכער ביי זיךַ ,אז זי ָ
כאפט זיך
מאלָ ,אבער ביים דריטן
קלא ,ïאיז איר געלונגען ַארויסצופליען ...זי ַ
ַ
מאל און ַא צווייטן ָ
פענצטער איין ָ
טאג
וואלט זיך געקענט
גארנישט
קאָ ï
צעקלאפן דעם ָ
ַ
געהאלפן ,זי ָ
ָ
דא ָ
האבן ָ
נישטַ ,אז אירע אייגענע ַאקטיוויטעטן ָ
האט געעפענט דעם פענצטער,
וואס ָ
דא איז געווען ַא מענטש ָ
נאר ָ
גארנישט "גערירט"ָ ,
וואלט זיך ָ
נאכט ,און עס ָ
און ַ
געווארן פון איר "תפיסה"...
באפרייט
ָ
נאר צוליב איהם איז זי ַ
און ָ
דאכט זיך איהם" ,כוחי
גאנצן לעבן .דער מענטש גייט ַארויס ַארבעטן ,און עס ַ
די געשיכטע איז ַא משל אויפ'ן ַ
צומאל ,ווען
האב איך געטוהן ַא פעולה און עס איז מיר געלונגען ...און
ָ
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"ָ .אט ָ
נאך ïעולות ,ביז ער איז מצליח ...ער ווייסט נישט ַאז די ַאלע
מאל ,טוט ער ָ
עס געלינגט איהם נישט ביים ערשטן ָ
וואס העלפט
וואס
וואנטָ ,
קא ïאין ַ
קלאïט זיך דעם ָ
ַ
גארנישט ברענגען ,און ער איז ווי איינער ָ
מעשים קענען איהם ָ
פארמאטערט אומזיסט .די סיבה פון זיין
קא ïאון זיין קערïער ,און ער ווערט ַ ַ
פארוואונדעט זיין ָ
נאר עס ַ
נישט ָ
האט מען איהם "געעפענט ַא פענצטער" ,און די טויערן פון ïרנסה...
נאר ווייל פון הימל ָ
הצלחה איז ָ
האט ַארויסגעגעבן
וואס דער אויבערשטער ָ
דאס איז ַא גזירה ָ
מאכן "השתדלות" ,ווייל ָ
דארף דער מענטש ַ
זיכער ַ
צעקלאïט אינעם
באשעפענישן אינעם עולם המעשה ,און אויך יענע טויב ,אויב זי וואלט זיך נישט
ַ
אויף ַאלע ַ
דארט ,און ממילא
וואלט דער בעל הבית
קיינמאל נישט אין ַאכט גענומען ַאז זי וויל ַארויספליען פון ָ
ָ
פענצטערָ ,
דאס איז נישט מער ווי ַא "השתדלות",
וואלט ער איר
'דארף געדענקעןַ ,אז ָ
קיינמאל נישט געקומען צו הילףָ ,אבער מ ַ
ָ
ָ
יא געטוהן עפעסָ ,אדער נישט.
האט ָ
ָאבער די ïרנסה ַאליין ,קומט ָאן שום שייכות צו זיינע מעשים ,אויב ער ָ

é
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פארן קיין ַאמעריקע ,ווייל ער
שטארק
גאר
באשלאסן צו ָ
ָ
האט ַ
געïלאגט אויף ïרנסהָ ,
ָ
ַ
האט זיך ָ
וואס ָ
חַ .א איד ָ
ארויספארן ,איז
ָ
פאר'ן ַ
דארט ַאפילו רייך ווערןַ ...
האט יעדער פרנסה בכבוד ,און מ'קען ָ
דארט ָ
האט געהערט ַאז ָ
ָ
געזאגט:
האט רבי חיים איהם
ָ
אריינגעגאנגען צו דעם גאון רבי חיים בריסקער זצ"לָ .
ַ
ער ַ
פארן
וואלט עס מעגליך
זאלסט ָ
געהאט ַא זינען ַאז דו ָ
ַ
נאטירלעכן וועגָ ,
וואלסט געווען ָארים אויף ַא ַ
 אויב דו ָהאט
קיין ַאמעריקע צו געפינען רייכטוםָ .אבער
נאר ווייל ַאזוי ָ
וויבאלד דיין ָארימקייט איז נישט לויט'ן דרך הטבעָ ,
ַ
פארן אין ַא ווייטן
דער אויבערשטער
ïלאגן זיך און ָ
באמיען און ָאפצו ָ
האסטו זיך צו ַ
וואס ָ
געוואלט ,אויב ַאזויָ ,
ָ
דא...
דאס רייכטום קען ָאנקומען צו דיר אויך ווען דו ביזט ָ
לאנדָ ,
ַ
געווארן צום גוטן,
פארענדערט
ָ
זאגן" ,ממה נפשך" ,אויב די גזירה אויף דיר איז ַ
האט געמיינט צו ָ
רבי חיים ָ
פאר דעם צוועק ,און אויב די גזירה פון ָארימקייט איז
פארן ביז צו דער ווייטער ַאמעריקע ַ
דאך נישט ָ
דארפסטו ָ
ַ
דאך דיך
דאס ָארימקייט וועט ָ
פארן ביז ַאמעריקעָ ,
האט עס צו ָ
פארא זינען ָ
וואס ַ ַ
נאך ַאלץ ַאקטועל ח"ו ,איז ָ
ָ
לאנד ,ווי איידער אין דיין
ארימאן אין ַא ווייטן ַ
ַ
פאר דיר צו זיין ַאן ָ
נאכיאגן אויך קיין ַאמעריקע .איז דען בעסער ַ
ָ ָ
דא ,אין בריסק?...
הויז ָ
טשארטקוב'ער
גאלינסקי זצ"לַ .א "פרעמידער" איד )נישט ַא
ָ
האט דערציילט הגה"צ רבי יעקב ַ
ַאן ענליכע געשיכטעָ ,
פארט קיין ַאמעריקע ,ווייל
אריינגעגאנגען צום
טשארטקוב'ער רבי'ן זי"ע ,זיך צו געזעגענען איידער ער ָ
ָ
ַ
חסיד( איז ַ
האט ער נישט קיין ïרנסה ,און ער וויל זיך דעריבער ַאריבערציען קיין ַאמעריקע ,וואו ער וועט
דא ,אין
אייראïעָ ,
ָ
ָ
האט צוגעלייגט
האט דער
טשארטקובער רבי איהם געזעגנט ,און ווארים אנגעווינטשןָ ,אבער ער ָ
ָ
האבן מער ïרנסהָ .
ָ
דערשראקן,
האט דער איד זיך
ָ
גאט"ָ ...
"אמעריקאנער ָ
ַ
פאר'ן ַ
זאל איבערגעבן ַא "גרוס" ַ
ַא בקשה מיט ַא "שליחות" ,ער ָ
טשארטקוב'ער רבי'ן:
און געפרעגט דעם
ָ
דאך ַא "יחיד בעולמו"  -איין-איינציגער
דא ,חלילה' ,צוויי רשויות'? ...דער אויבערשטער איז ָ
 רבי ,צו דען זענען ָגאנצע וועלט ,געפינט זיך אויך אין ַאמעריקע ,און
באשאפן די ַ
האט ַ ַ
וואס ָ
גאט ב"ה ָ
באשעפער ,און דער זעלבער ָ
ַ
גאנצער וועלט...
גלייכצייטיג געפינט ער זיך אויך אין
טשארטקוב ...און אויף דער ַ
ָ
טשארטקוב'ער רבי איהם געענטפערט:
האט דער
ָ
ָ
טראכסטו ַאז אין ַאמעריקע וועסטו מצליח זיין אין פרנסה מער
פארוואס
ַ
טאקע געמיינטָ ַ .
האב איך ַ
דאס ָ
יאָ ,
 ָאייראïע...
דא ,אין
ָ
וואס וועט דיך שïייזן אין ַאמעריקע ,קען דיר געבן ïרנסה אויך ָ
באשעפער ָ
דא? דער זעלבער ַ
ווי ָ
געווארן
אïגעראטעוועט
טאקע נישט
ָ
ַ
געפארן קיין ַאמעריקע ,און ַאזוי איז זיין לעבן ָ
ָ
צום סוף ,איז יענער איד ַ
בארימטער
האט
אין זכות פון די עצה פון
געהאט ַא בילעט )"טיקעט"( אויף דער ַ
ַ
טשארטקוב'ער רבי'ן ,ווייל ער ָ
ָ
וויבאלד ער איז
געווארן אין ים ,און
דעמאלס -אויפ'ן וועג קיין ַאמעריקע  -דערטרינקען
וואס איז
ַ
ָ
ָ
"טיטאניק" שיף ָ
ַ
געווארן פון ַא זיכערן טויט.
געראטעוועט
געפארן ,איז ער
נישט
ָ
ַ
ָ

 חוקת- דער פרשה קוואל
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 דער אויבערשטער גליסט ַאז די זאלסט זיין- 'עינינו אל ה
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געגאנגען אויף
וואס איז
ַ
ָ ,""לאטערי
ָ זאל געווינען ַא
ָ לל געווען ערïהאט מת
ָ  ַא איד,זאגט ַא ווערטל
ָ  די וועלט.ט
 וויל ער, צען קינדער-  בלי עין הרע- האט
האט
די סומע פון ַא
ָ  ַאזוי ווי ער,געזאגט
ָ
ָ  ער.דאלאר
ַ ָ מיליאן
ָ
פארוואס
ָ ַ , אויב ַאזוי,האט איינער איהם געפרעגט
ָ .פאר יעדע איינע פון זיינע קינדער
ַ דאלאר
ַ ָ  טויזנט100 צוגרייטן
 ַאז ער וועט דיר שיקן דיין הילף,האב בטחון אין דעם אויבערשטען
ָ ?גאנצע געלט
ַ דאס
ָ האבן
ָ דארפסטו יעצט
ַ
 "איך קען נישט:האט דער איד געענטפערט
ָ .דארפן פירן ַא קינד אונטער די חופה
ַ מאל ווען דו וועסט
ָ יעדעס

áé

דער פרשה קוואל  -חוקת
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דאך אין איין
דאס געלט ביי דעם אויבערשטען ...ווייל אויב איך וועל רעדן לשון הרע וכדומה ,וועט ער ָ
איבערלאזן ָ
ָ
גאנצע געלט ."...ח"ו אפילו אזוי צו טראכטן..
דאס ַ
מינוט צוריקנעמען ָ
האפען און ַארויסקוקן אויף די הילף פון דעם אויבערשטען ,איז דער "אלף-בית" פון יעדע איד ,ווי די בעלי
דאס ָ
יָ .
ווארט "קוה" איז ַ ,111אזוי ווי די גימטריא פון אות "אלף" .דיך צו לערנעןַ ,אז דער
צאל פון ָ
זאגןַ ,אז די ָ
הרמז ָ
"אלף" פון ַא איד איז צו זיין שטענדיג אין ַא מצב פון "קוה אל ה'"...
זאגט
ווארט פון די רד"ק ז"ל אויפ'ן ïסוק )בראשית ל ,כח( "נקבה שכרך עלי ואתנה" .לבן ָ
דאס ָ
יא .עס איז באקאנט ָ
פאר דיין ארבעט ,און איך וועל עס דיר געבן.
באצאלן לוין ַ
דארף דיר ַ ָ
זאג מיר וויפיל איך ַ
צו יעקב אבינו ע"הָ ,
באקומען שעïסן" ,עקודים ,נקודים
נאר
האט ָאבער נישט ָאנגענומען לבן'ס
געפאדערט צו ַ
ָ
"פארשלאג"ָ ,
ַ
ָ
יעקב ָ
וואס איז
האט נישט
זאך ָ
נאר ַא ַ
באשטימטע פרייזָ ,
באקומען ַא ַ
געוואלט ַ
ָ
זאגט דער רד"קַ ,אז יעקב ָ
וברודים"ָ .
"צופאל" און די טובה פונעם אויבערשטען ,ווי ער וועט עס איהם צושטעלן .ווייל
"דרך מקרה וטובת הא-ל" ,ווי ַא
ַ
וואך ,דורך דעם וועט ער נישט שïירן ַאז
האט
באשטימטע פרייז יעדע ָ
באקומען ַא ַ
זאל ַ
געוואלט ַאז יעקב ָ
ָ
לבן ָ
האט יעקב איהם געענטפערטַ ,אז ער וויל נישט
גאנצע ïרנסה ווענדט זיך אין דעם אויבערשטען .אויף דעם ָ
זיין ַ
פארקלענערן זיין בטחון אין דעם אויבערשטען ,ווען ער וועט שïירן
דאס וועט ַ
באשטימטע פרייז ,ווייל ָ
נעמען ַא ַ
טאג-טעגליכע מעשים ,און
האט
געוואלט לעבן אויף זיינע ָ
ָ
באשטימט .יעקב ָ
פארזיכערט און ַ
ַאז זיין געהאלט איז ַ
באשעפער.
דורך דעם וועט ער שטענדיג זיין ָאנגעוויזן אויפ'ן ַ
ïאניעוועזשער ישיבה
וואס איז
אמאל געפרעגט דעם משגיח פון דער ָ
האט ַ ָ
געשטאנען אין שידוכיםָ ,
ַ
ַא בחור ָ
אין בני ברק ,הגה"צ רבי יחזקאל לעווענשטיין זצ"ל ,היות מ'רעדט פאר איהם ַא חשוב'ן שידוך ,די מדוברת איז ַא
האט רבי יחזקאל
פאר'ן שידוךָ .
סאך געלט ַ
טאטן ַא ַ
פארלאנגט פון זיין ַ
"בת תלמיד חכם"ָ ,אבער דער ַאנדערער צד ַ ַ
וואס איז "זעלבסטשטענדיג".
פאטער איז ַאן ַארבעטערָ ,אדער ַא בעל הבית ָ
לעווענשטיין געפרעגט דעם בחור ,אויב זיין ָ
זאגן
האט רבי יחזקאל איהם
זאל ָ
געזאגט ,ער ָ
ָ
טאטע איז זעבלסטשטענדיגָ .
האט דער בחור געענטפערטַ ,אז זיין ַ
ָ
וואס דער צווייטער צד
זאל נעמען אויף זיך יעדע התחייבות ָ
טאטן ַאז ער קען ענדיגן דעם שידוך ,און ער ָ
זיין ַ
האלטן זיינע התחייבות'ן.
פאדערט ,און מיט'ן אויבערשטען'ס הילף ,וועט ער קענען ַ
ָ
וואס
האט ער געפרעגט דעם משגיחָ ,
האט געענטפערט מיט ַא הויכן "אמן"ָ ,אבער מיט דרך ארץָ ,
דער בחור ָ
האט רבי יחזקאל
פארדינער? ָ
פאטער איז ַאן ַארבעטערָ ,אדער ַא זעלבסטשטענדיגער ַ
איז דער חילוק ,אויב זיין ָ
איהם געענטפערט:
געוואנדן צום הימלַ .אן ַארבעטער
האט ïרנסה ,לויט וויפיל זיינע אויגן זענען
ָ
זאלסטוַ ,אז יעדער מענטש ָ
 וויסן ָוואס עס קומט איהם ,אין
דאך אויף זיין
צאלן די געהאלט ָ
"באס"ַ ,אז דער בעל הבית וועט איהם ָ
ָ
פארלאזט זיך ָ
ַ ָ
אינגאנצן אויף דעם אויבערשטען,
פארלאזט זיך
ַ
וואס איז זעלבסטשטענדיגָ ַ ,
טאגָ ,אבער דער סוחר ָ
באשטימטן ָ
דעם ַ
וואס ווילן קויפן ביי
זאל איהם שיקן קונים ָ
באשעפער ער ָ
ווייל ער איז שטענדיג אויסגעשטעלט צו די חסדים פון ַ
באשעפער ,בין איך זיכער ַאז
איהם די סחורה ,און
טאטע איז ַאזוי ָאנגעוויזן אויף די חסדים פונעם ַ
וויבאלד דיין ַ
ַ
דער אויבערשטער וועט איהם ַאוודאי העלפן.
געראטעוועטער פון די ביטערע צווייטע וועלט
טאקע געווען .דעם בחור'ס טאטע ,וועלכער איז געווען ַא
ַ
ַאזוי איז ַ
"ווידערגוטמאכונג"
באקומען
ַ
ïארפאלקַ ,
האט אין דער תקופה צווישן די "תנאים" און די חתונה פונעם ָ ָ
מלחמהָ ,
פארלאנגט פון איהם...
געלט פון
האט ַ ַ
וואס דער מחותן ָ
דייטשלאנד ,דער גענויער סכום ָ
ַ
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חסד-ארגאניזאציע
האבן געהערט פונעם בעל העובדא ,הרב ר' שלמה ש .שליט"א ,וועלכער פירט ָאן מיט ַא
ָ ַ ַ
מיר ָ
ארגאניזאציע
פאר צוויי טויזנט משפחות.
קאסע פון דער ָ ַ ַ
וויבאלד די ַ
ַ
פארטיילט צרכי שבת ַ
וואס ַ
אין ארץ ישראלָ ,
ווערט פון צייט צו צייט אויסגעליידיגט פון מזומנים און ַאנדערע געלטער פונעם לויפנדן בודזשעט ,איז ער געצוואונגען
באטייליגן זיך אין זיינע
ארויסצופארן פון צייט צו צייט קיין
אויסלאנד ,וואו ער איז מזכה אידן מיט די מצוה צו ַ
ַ
ָ
ַ
וואוילטעטיגע מעשים.
שאפן
האט
געארבעט צו ַ
ַ
ïארק ,וואו ער ָ
בארא ַ
ביי איינע פון זיינע נסיעות קיין ַאמעריקע ,איז ער געווען אין ָ ָ
פארן אין ַא ווייטע
האט איינער פון זיינע פריינט איהם צוגערעדטַ ,אז ס'איז
געלט.
פאר איהם צו ָ
"כדאי" ַ
ַ
איינמאל ָ
ָ
דארט וואוינט ַא גרויסער עושר,
ïארק  -ווייל ָ
בארא ַ
פארן פון ָ ָ
וואס דויערט זעקס שעה צו ָ
שטאט ַ -א וועג ָ
ָ
פארטיילט וועכנטלעך סעודות
וואס ַ
ארגאניזאציעָ ,
פאר ַאזעלכע צדקה-צוועקן ווי זיין ָ ַ ַ
וועלכער טיילט שיינע סכומים ַ
סאך משולחים און נצרכים גייען ַארויס פון
באקאנט ַאז ַא ַ
האט צוגעגעבןַ ,אז ס'איז ַ ַ
פאר ָארימע משïחות .יענער ָ
ַ
גאר ַא שיינעם "טשעק"...
יענעם גביר'ס הויז מיט ָ
אזא ווייטע נסיעה פון ניו
האט ָאבער
מאכן ַ ַ
געהאלטן ַאז ס'איז נישט ווערד די טירחא ,צו ַ
ַ
אונזער ר' שלמה ָ
שטארק מפציר געווען ,און
האט ָאבער
ַ
אנבאט .יענער ידיד ָ
אïגעווארפן דעם ָ ָ
ָ
האט ָ
יארק צו יענעם גביר ,און ער ָ
ָ
האט איינגעשטימט.
האט זיך ַאפילו אנגעטראגן איהם צו פירן אהין און צוריק צו יענעם גביר ,און ר' שלמה ָ
ער ָ
וויבאלד דער
פאר ַאלע געסט,
ַ
האבן זיי געזעהן טישן פול מיט מאכלים ַ
ָאנקומענדיג ַאהין צום גביר'ס הויזָ ,
האט דער
האט געגעסן ַא סעודהָ ,
האט געוואוסט ַאז די מענטשן קומען פון ווייטע ערטער .בשעת ער ָ
באלעבאס ָ
ָ
ַ
טאר
"גבאי" פונעם עושר איהם
געזאגט ,צוויי "הקדמות" :א .ערשטנס ,ווען מ'קומט ַאריין אין צימער פונעם עושרָ ,
ָ
פראגע,
ווארטן ביז ער הייבט ָאן צו רעדן ,און ווען ער שטעלט ַא
נאר
ַ
מ'דארף ַ
ַ
מען נישט ָאנהייבן רעדן צו איהםָ ,
מ'זאל קיינעם נישט דערציילן וויפיל
פראגע ...ב .דער עושר איז מקפיד ַאז
דעמאלט ענטפערן זיין
מעג מען ערשט
ָ
ַ
ָ
באקומען פון איהם.
געלט
מ'האט ַ
ָ
ארויסגעגאנגען
ַ
ארגאניזאציע ,און צום סוף ,איז ער ַ
האט גערעדט מיט'ן גביר וועגן זיין וואוילטעטיגע ָ ַ ַ
אלזא ,ער ָ
ַ ָ
האט
האט
וואס ער ָ
גאזאלין ָ
געקאסט דער ַ ָ
ָ
וואס עס ָ
האט ַאפילו נישט געדעקט די סומע ָ
וואס ָ
מיט ַא טשעק ָ
מאכן
האט איהם צוגערעדט צו ַ
לאנגען וועג אהין און צוריק ...דער ידיד פון ר' שלמה ,וועלכער ָ
אויסגעגעבן אויפ'ן ַ
געהאט גרויס עגמת נפש ,און איז געווען ממש
האט
ַ
לאנגן וועג מיט איהם ,און ַאז ס'איז כדאי די יגיעהָ ,
דעם ַ
געהאלטן ַאז
דאך נישט
ַ
האט ָ
אזוי מטריח געווען זיין פריינט ר' שלמה'ן ,קעגן זיין ווילן )ער ָ
האט ַ
צובראכן דערפוןַ ,אז ער ָ
ָ
געהאט
שאדן
ַ
נאך ָ
האט ָ
נאר ער ָ
פארדינט קיין געלטָ ,
האט נישט ַ
וואס ער ָ
נאר ָ
מאכן די נסיעה( ,און נישט ָ
ס'איז כדאי צו ַ
ïלאגט ַאזוי פיל שעה'ןַ ,ארויסגייענדיג "בשן ועין" ...ר' שלמה ַאליין ,איז ָאבער
די הוצאות פון וועגן ,און זיך ָאïגע ָ
האט איהם געוויזן בחושַ ,אז די "השתדלות"
וואס ער ָ
פאר דעם ָ
דאנקענדיג דעם אויבערשטען ַ
ַארויס אין ַא טענצלַ ,
פארבינדן מיט די "השתדלות".
רעזולטאטן ,ווייל די תוצאה ,איז
ברענגט נישט די נויטיגע
אינגאנצן נישט ַ
ַ
ַ
געגאנגען
ביינאכט ,און ר' שלמה איז שנעל
ïארק ,זענען זיי ָאנגעקומען ַ 2אזייגער
ַ
ַ
בארא ַ
צוריקפארנדיג קיין ָ ָ
ָ
דאווענט ער
כאטש געווענליך ַ
באקאנטער "שומרי שבת" שול אויף דרייצנטע עוועניוָ ,
דאווענען מעריב אין דער ַ ַ
ַ
געקלאïט אויף דער ïלייצע .ווען ר' שלמה
האט איינער איהם
ַ
דאווענעןָ ,
מעריב פרי ,מיט'ן ערשטן מנין .אינמיטן ַ
וואס ער "לויפט"
באקאנטןַ ,א בעל יכולתָ ,
האט ער געזעהן זיינס ַא ַ ַ
דאס איזָ ,
האט זיך אויסגעדרייט צו זעהן ווער ָ
ָ
האט ער נישט זוכה געווען אויפגענומען צו ווערן דורך איהם.
יאר ...און ביז היינטָ ,
גאנצע זעקס ָ
נאך שוין ַ
איהם ָ
פאר ר' שלמה'ןַ ,אז אויך
האבן ביידע זיך
האט דערציילט ַ
צוזאמענגערעדט ,און דער בעל יכולת ָ
ַ
דאווענעןָ ,
נאכ'ן ַ
ָ
זאל
דאוונט
באטייליגט אין ַא חתונה אינעם ַ
האט ער זיך ַ
נאר היינט ָ
אזא שïעטע שעהָ ,
קיינמאל נישט אין ַ ַ
ָ
ער ַ
דאווענט ער יעצט ַאזוי שïעט...
"עטרת חיה" ,און דעריבער ַ
פאר ר' שלמה'ן ַא טשעק
האט
דערלאנגט ַ
ַ
אלזא ,זיי זענען געזעסן און געשמועסט צוויי שעה ,און דער איד ָ
ַ ָ
דא קיין שום
האט ר' שלמה איינגעזעהןַ ,אז באמת איז נישט ָ
דאן ָ
דאלאר! ַ
אויף נישט ווייניגער ווי ַ ...אכצן טויזנט ָ ַ
האט איהם געפירט
'פארדינט .אדרבה ,דער אויבערשטער ָ
וואס מ ַ
דאס געלט ָ
פארבינדונג צווישן די השתדלות און ָ
ַ
דאווענען אין "שומרי שבת" ,און
ביינאכטַ 2 ,אזייגער
זאל שïעט
צו ַא ווייטע
דארפן גיין ַ
ביינאכטַ ,
ַ
ַ
שטאט ,כדי ער ָ
ָ
וואס פון איהם איז געקומען זיין ישועה...
באגעגענען דעם אידָ ,
דארט ַ
ָ
פארגעקומען
וואס איז ָ
ïאסירונג ָ
הרה"ג ר' רפאל רובין שליט"א ,רב אין ַא חשוב'ע קהילה אין נתניה ,דערציילט ַא ַ
האט זיך ָאנגעטשעïעט אין
וואס איינער פון זיינע קרובים ָ
יאר צוריק ,מיט זיינס ַא תלמידַ ,א חשוב'ער אידָ ,
דריי ָ

ãé

דער פרשה קוואל  -חוקת

שלאגט זיינע קינדער ,זון און
אויסגעטראכטן בלבול ה' ירחםַ ,אז ער
פאר'מסר'ט מיט ַאן
ָ
ַ
האט איהם ַ
איהם ,און ָ
געווארן צו זיצן אין תפיסה
פאראורטיילט
טעכטער א.א.וו .עס איז
ָ
דערגאנגען ַאזוי ווייטַ ,אז ער איז ליידער ַ
ַ
פארברעכן.
אזא ַ
פאר ַ ַ
יאר ַ
אנדערהאלבן ָ
ַ
פארוואס ער איז
ארעסטאנטן איהם אויסגעפרעגט ַ ָ
ַ
האבן די ַאנדערע ַ
ווען ער איז ָאנגעקומען אין טורמעָ ,
גארנישט געטוהן ,ווי
האט ָ
'האט איהם איינגעזעצט אומזיסט ,ער ָ
האט געענטפערטַ ,אז מ ָ
ַאריינגעקומען ,און ער ָ
געזאגט )בראשית מ ,טו( "לא עשיתי מאומה ,כי שמו אותי בבור" ...עס איז נישט מער ווי ַא געמיינער
האט
ָ
יוסף הצדיק ָ
שלאגט זיינע קינדער אויף ַאן אכזריות'דיגן אופן .די
אויסגעטראכט אויף איהםַ ,אז ער
האט
ָ
ַ
וואס איינער ָ
בלבול ָ
גארנישט געטוהן...
האבן איהם ָאבער
)אזוי ָ
אלע ַ
זאגן זיי( ָ
האבן ַ
דא ָ
זאגנדיג" "נוָ ,
אויסגעלאכטָ ,
ַ
ארעסטאנטן ָ
ַ
ַאנדערע ַ
באשלאסן אויסצונוצן די צייט
ָ
האט ַ
זיי 'זיצן' ָאבער ,און דיין גורל איז נישט ַאנדערש ווי אונזערער ."...דער איד ָ
וואס ער זיצט אין תפיסה קעגן זיין רצון ,צו ַארבעטן מיט ַאנדערע אידן און זיי דערנענטערן צו תורה און מצוות,
ָ
פאר די ַאנדערע
פארלערנען שיעורים אין שול פון די טורמע ,און געגעבן שמועסן פון חיזוק ַ
האט ָאנגעהויבן ָ
און ער ָ
האט ב"ה געזעהן ַא ברכה אין זיין ארבעט.
ארעסטאנטן ,און ער ָ
ַ
ַ
וויבאלד ער געפינט
געלאזט וויסןַ ,אז
האט מען איהם
ַ
ָ
האט זיך דערנענטערט דער יום טוב שבועותָ ,
ווען עס ָ
טאג ,אויפ'ן יום טוב
יאר אין תפיסה ,איז ער יעצט
"בארעכטיגט"ַ ,ארויסצוגיין פריי אויף איין ָ
ַ
האלבע ָ
זיך שוין ַא ַ
דארף ער צוריקקומען אין טורמע.
נאך שבועות ַ
באלד ָ
פארשטענדליךַ ,אז ַשבועות .זעלבסט ַ
הארץ איז
דאס ַ
'לאזט איהם ַאהיים קומען אויף שבועותָ ,
האט זיך זייער געפרייט מיט די גוטע נייעסַ ,אז מ ָ
ער ָ
האט
דאך איהם
פארברענגען מיט זיי דעם יום טוב .ער ָ
צעגאנגען פון בענקעניש צו זיינע טייערע קינדער ,און צו ַ
ַ
ָ
'לאזט איהם ַארויס ַאהיימצוקומען אויף יום טוב .זיי
אויך
פאר זיינע נייע "פריינד" אין טורמע ַאז מ ָ
געלאזט וויסן ַ
ָ
פארבלייבן ַאליין
דא ַ
לאזסטו אונז איבער? ...ווי ַאזוי קענען מיר ָ
האבן אבער זיך גע'טענה'ט מיט איהם ,מיט וועמען ָ
ָ
פארלאזסטו
טאג פון "קבלת התורה" ַ ָ
דא ,און ïונקט אין דעם ָ
דאך אונזער "מלמד" ָ
אין יום טוב שבועות? דו ביזט ָ
האט נישט געזעהן זיינע קינדער ,און אויך זיין טאטע
האט ָאבער
וואס ער ָ
יאר ָ
האלב ָ
געזאגט ַאז שוין ַא ַ
ָ
אונז? ער ָ
נאכגעלאזט ,און איהם
ָ
האבן זיי ָאבער נישט ָ
און מאממע קוקן ַארויס איהם צו זעהן ...פון דער צווייטער זייטָ ,
איבערלאזן יום טוב ַאליין ָאן ַא מורה דרך און ַא מנהיג.
זאל זיי נישט
ָ
געבעטן בתחנונים ,ער ָ
פארגעניגן לטובת דעם רבים ,און ער
באשלאסן מוותר צו זיין פון זיין אייגענעם ַ
ָ
האט דער איד ַ
ערב יום טובָ ,
דא במשך פונעם יום טוב.
האט
באשלאסן צו בלייבן ָ
ָ
האט ַ
פארוואלטער פון די תפיסה ַאז ער ָ
פאר די ַ ַ
איינגעמאלדן ַ
ָ
ָ
יענע צייט ,איז זיין מאמע שוין געווען אויפ'ן וועג צו די טורמע ,כדי איהם ַאהיים צו נעמען אויף יום טוב ,און
פארבלייבן אין טורמע מיט די
באשלאסן צו ַ
ָ
האט ַ
פאר איר ַאז ער ָ
באוויזן איינצומעלדן ַ
האט שוין נישט ַ
דער זון ָ
נאמען
האט דער וועכטער איר
געזאגטַ ,אז דער ָ
ָ
ַאנדערע אידן .ווען זי איז ָאנגעקמען צו די טויערן פון תפיסהָ ,
פארן אויף יום טוב...
פון איר זון ערשיינט נישט אויף די ליסטע פון די מענטשן וועלכע זענען ערלויבט ַאהיים צו ָ
ïאליציאנט ,און איהם ָאנגעשריגן ,היתכן
ַ
צומארגנס פונעם יום טוב ,אסרו חג ,איז ַאריינגעקומען אין זיין צעל ַא ָ
ָ
געשלאגן
ווידעראמאל
האט ער
מ'האט איהם קוים ַאהיים
ער שעמט זיך נישט...
ָ
ַ ָ
טאג ,און שוין ָ
געלאזט אויף איין ָ
ָ
ָ
ïאליציאנט וויל פון זיין לעבן ,און
ַ
וואס דער ָ
האט נעבעך נישט געוואוסט ָ
זיינע קינדער ָאן רחמנות ...דער איד ָ
גאנץ יום טוב"...
האט
דא געווען ַ
דאך ָ
וואס דו רעדסט ,איך בין ָ
ïאליציאנט" :איך ווייס נישט ָ
ַ
פאר דעם ָ
געזאגט ַ
ָ
ָ
באשטעטיגן ַאז ער
ארעסטאנטן ,און זיי וועלן ַ
ַ
ïאליאנצט קען פרעגן ַאלע טורמע ַ
ער האט אויך צוגעגעבןַ ,אז דער ָ ַ
האט זיך ַארויסגעשטעלטַ ,אז זיין קרוב ,דער פריערדיגער "מלשין",
גאנץ יום טוב .צום סוף ָ
איז געווען מיט זיי ַ
געשלאגן זיינע קינדער ,די זון און טעכטער ,און
האט סïעציעל
ָ
האט געהערט ַאז ער קומט ַאהיים אויף יום טובָ ,
ָ
האט
ïאליציי
באלד מוצאי יום טוב איז ער
פאר'מסר'ט ַאז ער ָ
אמאל איהם ַ
נאך ַ ָ
סטאנציע און ָ
ַ
געגאנגען אין דער ָ
ַ
ַ
געהאט
האבן
האט ַאפילו געברענגט ַאלס ַא
אמאל
ַ
וואס זיי ָ
"באווייז" די ביילן ָ
ַ
"געשלאגן" זיינע קינדער ...ער ָ
ָ
נאך ַ ָ
ָ
אויף זייערע געזיכטער...
'האט
זאך איז געווען ַא בלויזער בלבול ,און מ ָ
גאנצע ַ
פארוואלטונג שוין איינגעזען ַאז די ַ
האט די טורמע ַ ַ
אלזא ,יעצט ָ
ַ ָ
גאנצן "פייל" ,און ער איז ַאהיים געקומען לחיים ולשלום...
באפרייט פון טורמע.
פארמאכט דעם ַ
מ'האט ַ ַ
ָ
איהם גענצליך ַ
אט-אט וועט
דאך געווען זיכער ַאז ָ ָ
פון דעם לערנען מיר ווי דער אויבערשטער פירט די וועלט .דער מלשין איז ָ
"פארברענגען" אין תפיסה ַא לענגערע צייט ווי
דארפן
ַ
זאל ַ
נאך מער שלעכטס צו טוהן ,ער ָ
איהם געלינגען איהם ָ
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 חוקת- דער פרשה קוואל
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 ָאבער דווקא דורך דעם מלשין ַאליין איז,פאראורטיילט
בלויז די
ַ 'האט איהם
ָ יאר צו וועלכע מ
ָ אנדערהאלבן
ַ
.אזא גרויסע טובה
ַ ַ פאר איהם
ַ ַארויסגעקומען
פאר ַא
האט
ַ שאדן פון טוהן ַא טובה
ָ קיינמאל נישט
ָ
ָ  ַאז ַא מענטש,נאך מער לערנען מיר פון די געשיכטע
ָ
האבן זיך
האט זיך איהם לכתחילה
ָ וואס
ָ פאר די אידן
ַ האט "מוותר" געווען
ָ געדאכט ַאז ער
ַ
ָ  אויב עס.צווייטן איד
פארברענגען דעם יום טוב שבועות אויסער די
""שאדן
האט
ַ געהאט דעם זכות צו
ַ
ָ
ָ  און ער,געפונען אין טורמע
באפרייט צו
ַ האט ער זוכה געווען
ָ  ַאז דווקא דורך דעם,האט זיך צום סוף ַארויסגעשטעלט
ָ ,ווענט פון דער טורמע
.באשטימט
ַ פאר איהם
ַ 'האט
ָ וואס מ
ָ פאר די צייט
ַ ,יאר
ָ גאנץ
ַ ווערן אויף ַא
פאר'ן אויבערשטען כביכול
ַ  איז שווער,רנסה פונעם מענטשï  און די,( ַאז דער זיווג.זאגט )פסחים קיח
ָ  די גמרא.יב
" דער "כל יכול-  ווי אזוי איז שייך ביי דעם אויבערשטען, פרעגן די מפרשים.ווי דער נס פון קריעת ים סוף
?"דאס לשון "שווער
ָ האט ַארומגעפירט די אידן אין
ָ  ה( ַאז דער אויבערשטער,זאגט )שמו"ר פכ"א
ָ  ווייל דער מדרש,איז דער תירוץ
, אויף ַאן אופן ַאז די מצריים זענען געווען אויף איין זייט און דער ים איז געווען אויף דער צווייטער זייט,מדבר
געמאכט
עציעלïהאט דאס ס
האבן נישט
ַ
ָ  דער אויבערשטער.ראטעווען פון די צרה
ַ געהאט ַא וועג זיך צו
ַ
ָ און זיי
 ווייל דער אויבערשטער גליסט צו הערן די תפילות פון,לל זיין צו איהםïדארפן מת
ַ זאלן
ָ  כדי זיי,אזא אופן
ַ ַ אויף
,' יד( "יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה וגו,סוק )שה"ש בï  דעם,צו דערצו- און דער מדרש שטעלט.אידישע קינדער
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דער פרשה קוואל  -חוקת

¨ ñò ,ïôìòä ìàæ
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¨
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êàæ
© ïåô äçèáä éã æðåà ééá ïøòåå
éú÷øæå" ,øòôòùàá
ïééæ ïøòèééååøòã åö ùèðòî íòã ïøéôåö (ïèåâ íòìà© ïåô
¨ ñò ïåà ,"íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò èìàä
© øòèùøòáéåà øòã æà© âðåðò÷øòðà øòã ïåô õøàä
©
äàìîå" ïééæ ìàæ
¨ àøåî åö ïåà ,èìòåå øòã óéåà äçâùä ïééæ
åðéçãð õá÷éå ,ìàåâ ïåéöì àåáá ,"'ä úà äòã õøàä ïåô ïáàä
.ïîà øîàðå ,ìàøùé ìë íéøáç ,õøàä úåôðë òáøàî
 ÷"ìëò ,íäéàיג.

נאך דעם ווי די אידן
האט
געוואלט הערן זייער קולָ .
ָ
השמיעיני את קולך כי קולך ערב"ַ ,אז דער אויבערשטער ָ
פאר זיי דעם ים .דער אויבערשטער
האט ער זיי
ïאלטן ַ
געוואלט העלפן און ש ַ
ָ
האבן געשריגן צום אויבערשטעןָ ,
ָ
דאס איז געווען "שווער" אין זיינע
דאווענען צו איהם ,און ָ
האט ָאבער געוואוסט ַאז יעצט וועלן זיי אויפהערן צו ַ
ָ
זאגט "קשה עלי פרידתכם" ,עס איז "שווער"
זאגן )לגבי שמיני עצרת(ַ ,אז דער אויבערשטער ָ
אויגן כביכול ,ווי די חז"ל ָ
פאר מיר צו געזעגענען זיך פון אייך.
ַ
זאל מתïלל זיין צו
דאס זעלבע איז מיט די ïרנסה פונעם מענטש .דער אויבערשטער וויל ַאז דער מענטש ָ
ָ
זאגט )יומא עו (.וועגן דעם
מאל ,ווי די גמרא ָ
איהם ,און דעריבער איז ער נישט משïיע ïרנסה בהרחבה אויף איין ָ
זאלן בעטן און
באליבטע אידישע קינדער ָ
מןַ .אזוי איז אויך לגבי ַא זיווג ,דער אויבערשטער קוקט ַארויס ַאז זיינע ַ
דאן
פאר דעם אויבערשטען כביכול צו ערפילן זייער ביטע ,ווייל ַ
שרייען "מאין יבוא עזרי" .ס'איז ָאבער "שווער" ַ
דאווענען צו איהם...
דאך ווייטער נישט ַ
וועלן זיי ָ
טאקע זעהן זיך צו ווענדן צו דעם אויבערשטען אין יעדע צייט ,סיי איידער עס קומט די ישועה,
דארפן מיר ַ
ַ
וואס ער טוט מיט אונז .אויב עס וועט
פאר די חסדים ָ
דאנקען ַ
'דארף איהם לויבן און ַ
נאך דעם ,ווען מ ַ
און סיי ָ
פאר דעם
נישט זיין "ïרידתכם"  -מיר וועלן זיך נישט "געזעגענען" פון תפילה ,וועט אויך נישט זיין "קשה" ח"ו ַ
זאל אונז
דאך ווייטער מתïלל זיין צו איהם ער ָ
פארלאנג ,ווייל מיר וועלן ָ
נאכצוגעבן אונזער ַ ַ
אויבערשטען כביכולָ ,
העלפן און משïיע זיין אויף אונז ַאלע גוטע חסדים.
אמאל
מ'דערציילט טאקע אויף איינע פון די יקירי ירושלים ,הרה"צ רבי יצחק דוד
האט ַ ָ
גוטפארב זצ"ל ,אז ער ָ
ַ
געגאנגען פערציג טעג צום כותל המערבי ,מתפלל זיין אויף די ישועה.
זיך גענויטיגט אין ַא ישועה ,און ער איז
ַ
פאר
געווארן ,איז ער
געהאלפן
אבער ווען ער איז
דאנקען דעם אויבערשטען ַ
נאך פערציג טעג ,כדי צו ַ
געגאנגען ָ
ַ
ָ
ָ
געווארן פון הימל.
געהאלפן
האט מיט איהם געטוהן ווען ער איז
ָ
ָ
וואס ער ָ
דעם חסד ָ
צאנזער רב בעל "דברי חיים" זי"ע,
סאך צדיקים )ווי הרה"ק רבי מרדכי'לע נעשכיזער זי"ע ,דער הייליגער ַ
באקאנט ַאז ַא ַ
יג .עס איז ַ ַ
באזיץ
האבן
האבן זיך נישט געלייגט
געהאט ַאפילו איין ïרוטה אין זייער ַ
ַ
ביינאכט אויפ'ן בעט ,אויב זיי ָ
ַ
ועוד( ָ
פארטיילט אויף צדקה.
האבן נישט ַ
וואס זיי ָ
ָ
האט ַאפילו איין ïרוטה ,איז ער נישט ַאזוי
זאגן ַא טעם
דערפאר ,ווייל ווען דער מענטש ָ
ַ
קען מען אפשר ָ
האט
נאך דעם ווי ער ָ
נאר ָ
מארגן ברויטָ .
נאך געלט צו קויפן ָ
דאך ָ
האט ָ
אנגעוויזן אויף דעם אויבערשטען ,ווייל ער ָ
ארויפווארפן זיין
ַ
שוין נישט ַאפילו ַא ïרוטה ,קען ער שïירן ַאז ער איז ָאנגעוויזן אויף דעם אויבערשטען ,און ַ
גאנצער וועלטַ ,אז ער וועט איהם ַאוודאי שïייזן בחן ובחסד וברחמים .דעריבער
באשעפער פון דער ַ
"ïעקל" אויפ'ן ַ
באזיץ ַאפילו ַא ïרוטה.
האבן נישט
געהאט אין זייער ַ
ַ
נאך דעם ווי זיי ָ
אראïגעלייגט ערשט ָ
האבן זיי זיך ַ ָ
ָ
דער גאון רבי שלמה קלוגער זי"ע ,שרייבט אין זיין צוואה )"לשון צדיק" ,בצוואה מיום א' ח"י חשון תרי"ג ,אות א'( ַאז ער
נאר נעבן ַאן
באפעלט
מ'זאל איהם נישט לייגן נעבן ַאן עושר ...אפילו אויב ער איז געווען ַא "מוחזק בכשרות"ָ ,
ָ
ַ
זאל זיין ַא "מוחזק בכשרות" .ווייל
נאר ער ָ
ארימאןָ ...
ַ
זאל עס ַאפילו זיין ַאן "עני שבעניים" ַ -א בלוטיגער ָ
ארימאןָ .
ַ
ָ
דארף ָאנקומען יעדע מינוט צו
האט פון ַאלעם גוטן ,שïירט ער נישט ַאזוי ַאז ער ַ
וואס ָ
מאל איז ַא מענטש ָ
ָאפט ָ
די חסדים פון דעם אויבערשטען ברוך הוא.

