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ָ
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אונזער ישוב הדעת און אמונה
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פארשידענע
האט
א הרה"ק בעל "צמח צדק" זי"ע פון
געהאט ַ
ַ
וואס ָ
אמאל געשיקט רופן ַא בחור ָ
האט ַ ָ
ליובאוויטשָ ,
ַ
האט דער "צמח צדק" גענומען ַא טיכלַ ,ארומגעוויקלט דערמיט
ספיקות אין אמונה .ווען דער בחור איז געקומעןָ ,
דא
געשאקלט מיט'ן טיכל אויף ַאלע פיר זייטן.
זיינע הענט ,און
האט ָ
האט ער געפרעגט דעם בחור" :ווער ָ
דערנאך ָ
ָ
ָ
דאך דעם
האלט ָ
שאקלט מיט'ן טיכל ,ווייל ער ַ
האט דער בחור געענטפערט" ,דער רבי ָ
געשאקלט דעם טיכל?"ָ .
ָ
האט דער "צמח צדק" איהם צוריקגעפרעגט,
שאקלט דערמיט אויף ַאלע פיר זייטןָ ."...
טיכל ַארום זיינע הענט ,און ער ָ
האט
שאקלען דעם טיכל?" ָ
האסטו דען געזעהן ווי מיינע הענט ָ
שאקלען עס? צו ָ
"פון וואו ווייסטו ַאז מיינע הענט ָ
האט עס
שאקלטָ ,אבער איך ווייס ַאז ער ָ
טאקע נישט געזעהן ווי דער רבי ָ
האב ַ
דער בחור געענטפערט" :איך ָ
געזאגט:
האט דער "צמח צדק" איהם
ָ
געטוהן"ָ ...
באשעפער'ס הנהגה פון דער וועלט .אפילו אויב מיר זעהען עס נישט מיט אונזערע אויגן ,ווייסן
 ַאזוי איז דעם ַמיר ַאז דער אויבערשטער" ,עשה ועושה ויעשה לכל המעשים."...
זאגטַ ,אז די ערשטע צוויי אותיות פון די צוויי ווערטער "בלק" און בלעם" ,זענען
ב דער זוהר הקדוש )ח"ג ,קצטָ (:
געוואלט "להומם
האט
ָ
זאגט אויף דעם דער "נתיבות שלום" )קובץ שיחות למשמרה הראשונה( ,המן הרשע ָ
"בלבל"ָ .
זאלן ווערן צעמישט אין
האט
א צעטומלעניש אין אידישע קינדער )זיי ָ
געוואלט ַאריינברענגען ַ
ָ
ולאבדם" )אסתר ט ,כד( .המן ָ
פארטיליגן ח"ו,
האט געוואוסט ַאז ער קען זיי נישט ַ
אמונה( ,און ַאזוי וועט ער קענען גורם זיין "לאבדם" ח"ו .ער ָ
ïאסירט מיט
האט ַ
דאס זעלבע ָ
נאר אויב עס וועט קודם זיין "להומם"  -זיי וועלן ווערן צעמישט אין די אמונהָ .
ָ
וואס נעמט
האבן
האבן די ריינע אמונהָ ,
זאלן נישט ָ
געוואלט צעטומלען אידישע קינדער ַאז זיי ָ
ָ
בלק און בלעם .זיי ָ
האט ישוב הדעת.
זיך ווען דער מענטש ָ
וואס עס שטייט אין זוהר הקדוש )ח"ג קצד .רפאַ (:אז די צוויי לעצטע אותיות פון
פארשטייט מען אויך ָ
מיט דעם ַ
דא איז מרומז ַאז ווען
די ווערטער "בלעם" און "בלק" ,זענען די אותיות "עמלק"") .עם" אין בלעם" ,און "לק" אין "בלק"(ָ .
אריינצואווארפן ספיקות
ַ
ַא איד איז מבולבל ח"ו ,קען עס איהם צוברענגען צו ַא בחינה פון "עמלק" בגימטריא "ספק"ַ ,
וואס "קרך" איז פון
הארץ ,און איהם
אינגאנצן ָאïצוקילן פון די אמונה ,אין דער בחינה פון "אשר קרך"ָ ,
ַ
אין זיין ַ
ïאסירונגען זענען ַא "מקרה" ח"ו.
לשון "מקרה" ,ווען דער מענטש ווערט איינגערעדט דורך זיין יצר הרעַ ,אז ַאלע ַ
'שטארקט זיך ָאבער מיט אמונה פשוטה ַאז ַאלעס איז פון הימל ,און ַאז דער אויבערשטער איז דער
אויב מ
ַ
פארשוואונדן ַאלע בלבולים און דמיונות ,און ער איז
וואס פירט דעם מענטש אויף יעדן טריט און שריט ,ווערן ַ
ָ
קאברינער זי"ע שרייבט אין ַא בריוו )געברענגט אין ספר "תורת אבות" ,מכתבי
זוכה צו ישוב הדעת ,ווי הרה"ק רבי משה ָ
גאנצע
דאס ַ
קודש ,ג( "כל הון דעלמא לא ישוו לשעה אחת שאיש ישראל עומד בישוב הדעת ובדעה מיושבת"ָ .
וואס ַא איד שטייט מיט ישוב הדעת.
פארמעגן פון דער וועלט קען נישט צוגעגליכן ווערן צו איין שעה ָ
ַ
ַאזוי טייטשן די ספרים בדרך רמז ,דעם ïסוק )תהלים צד ,ה( "אשר לו הים והוא עשהו ,ויבשת ידיו יצרו" .עס
כוואליעס פון ַאלע
אמאל ַאז ַא מענטש שטייט אינמיטן דעם ים .ער איז ַארומגענומען מיט שטורמישע
ַ
ïאסירט ַ ָ
ַ
אראïצולייגן זיינע פיס .ער זעהט נישט ַא וועג ַארויסצוקריכן פון דעם "ים" מיט
האט נישט וואו ַ ָ
זייטן ,און ער ָ

á
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שטארקן מיט אמונה און אויסרופן "אשר לו הים" .געלויבט
זאל זיך
ַ
אזא איינעם ,ער ָ
פאר ַ ַ
חובות ,א.ד.ג .איז די עצה ַ
געמאכט דעם
האט
ַ
אזא גרויסן "ים"" ...והוא עשהו" ,דער אויבערשטער ָ
באשאפן ַ ַ
האסט ַ ַ
וואס דו ָ
באשעפערָ ,
ביזטוַ ,
אזא אויסרופונג ,איז דער מענטש זוכה צו זעהן תיכף
נאך ַ ַ
האט מיך ַאריינגעדרייט אין דעם "ים"ָ .
גרויסן "ים" ...ער ָ
אזא אופן ,טרעפט זיך דער
ומיד ַאז "ויבשת ידיו יצרו .דער אויבערשטער שטילט איין ַאלע "שטורעמס" ,און אויף ַ ַ
נאר די "יבשה"...
מענטש שטייענדיג אויף דער ערד .ער זעהט מער נישט דעם "ים"ָ ,
גאנצע ַארבעט פונעם יצר הרע ,צו צעטומלען דעם מח פונעם מענטש ,ווייל פון דעם קומט
דאס איז די ַ
ָאט ָ
האבן די חז"ל צוגעגליכן דעם יצר הרע צו ַא פליג )ברכות סאï .(.ונקט ַאזוי
טאקע צוליב דעם ָ
זיין נפילה ח"ו .און ַ
נאר ַארום דעם מענטש ,און ַאזוי וויל ער איהם
ווי ַא פליג איז נישט בכח צו שעדיגן דעם מענטש ,ער דרייט זיך ָ
אריינפאלן אין שאול תחתיות רח"ל.
ַ
צעטומלען און ַארויסשלעïן פון זיין ישוב הדעתַ ,אז ער זאל חלילה ַ
וואס דער קומענדיגער
האט נישט געוואוסט ָ
דאך געזעהן אין די צייט ווען קיינער ָ
האט מען ָ
פאריאר ,שנת תש"פָ ,
ַ ָ
'האט
פאר זייערע קינדער ,ווייל מ ָ
באשטימען ַא זמן החתונה ַ
האבן נישט געקענט ַ
טאג וועט ברענגען ,מחותנים ָ
ָ
פארקומען די חתונה?
נישט געוואוסט אויב די חתונה וועט
געפראוועט ווערן בעתה ובזמנה ָאדער נישט .וואו וועט ָ
ַ
פאר די חתונה פון
האט
פארן געשעפטליך קיין
געהאלטן ַ
ַ
וואס ָ
אויסלאנד ,א.ד.ג .איין מחותן ָ
ַ
ווען ווען מען קענען ָ
טאקע אויף ַאן אמת ...אם
געזאגט:
האט מיר
זאג 'אם ירצה השם' ,מיין איך עס ַ
מאל ,ווען איך ָ
"דאס ָ
ָ
ָ
זיין קינדָ ,
דעמאלס ,בין איך
דעמאלס און
פראווען די חתונה
זאל
ָ
ָ
ַ
ירצה השם ...אויב דער אויבערשטער וועט וועלן ַאז איך ָ
צופרידן".
געזאגט אויף דעם ïסוק )תהלים פא ,ו( "שפת לא ידעתי אשמע".
האט
ָ
הגה"ח ר' אברהם מרדכי מלאך שליט"אָ ,
זאגן די ווערטער "לא
'האט כסדר געהערט פון מענטשן ָ
יאר ווען מ ָ
דאס ָ
האט די זעלבע אותיות ווי תש"פָ ,
"שפת" ָ
דאכט זיך איהם ַאז זיין גורל ליגט אין זיינע אייגענע הענט,
וואס עס ַ
ידעתי" " -איך ווייס נישט" ...דער מענטש ָ
שלאגט זיך ,און זיינע
"אנגעבלאזן" און אויפגערעגט ווען עïעס גייט נישט ַאזוי ווי ער וויל .ער
ָ
ָ
דאך כסדר ָ
איז ָ
פארלאזט זיך אויף דעם אויבערשטען ,וויסנדיג ַאז ַאלעס איז פון הימל ,און דער אויבערשטער
ַארומיגעָ .אבער אויב ער ַ ָ
פירט די וועלט לויט ווי עס גלוסט איהם ,איז ער רואיג ,און ער איז אייביג פרייליך.
האנדלט זיך אין די אויפפירונג "בין אדם לחבירו"ַ .אז מ'איז זיך מתבונן אין דער
דאס זעלבע איז ווען עס ַ
ָ
געשטאנען
וואס זענען
האבן מורא
ַ
פאר די אידן ָ
געהאט ַ
ַ
היינטיגער סדרה ,זעהט מען ווי בלק און זיינע מענטשן ָ
האט
פאר דעם צוועקָ ,
זאל קומען שעלטן די אידןַ .
האט גערופן בלעם ער ָ
הארט נעבן די גרעניץ פון מואב ,און ער ָ
ַ
נאך וויכטיגערע
האט נישט
האט ער געשיקט ָ
געוואלט קומעןָ ,
ָ
ער געשיקט צו בלעם זיינע שרים ,און ווען ער ָ
האט געציטערט פון
נאר מעגליך אומצוברענגען חלילה די אידן ,ווייל ער ָ
וואס ָ
האט געטוהן ַאלעס ָ
מענטשן .בלק ָ
דאס ַאלעס איז
האט
געזאגט" :עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו ,כלחוך השור את ירק השדה"ָ .
ָ
זיי ,ווי ער ָ
באשעפער" ,אל תצר
דאך
געהאט ַא ציווי פון ַ
ַ
האבן ָ
פאלשער ïחדָ ,אן קיין ממשות ,ווייל די אידן ָ
ָאבער געווען ַא ַ
לאנד פון מואב און מלחמה האלטן מיט זיי .קומט אויס ַאז די אידן
דאס ַ
באלאגערן ָ
טארן נישט ַ ַ
את מואב" ,אידן ָ
האבנדיג
האבן בכלל נישט
האט "איבערגעדרייט ַא וועלט" ,מורא ָ
געטראכט וועגן ַא מלחמה מיט מואבָ ,אבער ער ָ
ַ
ָ
גאנצע מורא פון די
פאר בלק ַאז זיין ַ
האט נישט אויפגעוויזן ַ
האט מוסיף געווען על דרך צחותַ ,אז בלעם ָ
)א איד ַא תלמיד חכםָ ,
פון די אידןַ ...
פארדינען געלט און כבוד.(...
האט
געוואלט ַ
ָ
האלטן מיט איהם( ,ווייל ער ָ
דאך נישט מלחמה ַ
טארן ָ
אידן איז געבויט אויף ַא טעות )ווייל זיי ָ
פארמאגט.
האט
האט נישט ַ ָ
וואס ער ָ
האבן דרינגענד ַא סכום געלטָ ,
געדארפט ָ
ַ
מ'דערציילט ַא "מעשה"ַ :א מענטש ָ
"אריינגעפאלן" ַא
ַ
באשלאסן צו בעטן ביי זיינס ַא ידידַ ,א הלוואה .אויפ'ן וועגן איז איהם ַ
ָ
האט ער ַ
בלית ברירהָ ,
דאס געלט ,און ער וועט איהם
בארגן ָ
קאַ ,ïאז מסתמא וועט זיין ַאלטער ידיד איהם נישט וועלן ָ
געדאנק אין ָ
ַ
זאל זיין חבר
דאזיגן
פארוואס ָ
געדאנק ,ווייל ַ ָ
ַ
אïגעווארפן דעם ָ
ָ
באלד ָ
האט ָאבער ַ
ַאוועקשיקן מיט ליידיגע הענט .ער ָ
געווארן ממש
געמאטערט ,ביז דער "דמיון" איז
האט איהם ָאבער
איהם נישט וועלן העלפן .דער ערשטער
ָ
ַ
געדאנק ָ
ַ
האב זיך שטענדיג
ַא ווירקליכקייט .ער איז
זאגנדיג צו זיך ַאליין" ,מה ïשעי ומה חטאתי" ...איך ָ
געווארן אויפגערעגטָ ,
ָ
פארגעזעצט
האט ער ָ
באצאלט ער מיר ַא "רעה תחת טובה"?!ַ ...אזוי ָ
פארוואס ַ ָ
פאר מיין ידיד ,און ַ ָ
משתדל געווען ַ
קאכענדיג ,אויף זיין פריינט'ס "נידערטרעכטיגקייט" ...איהם נישט צו העלפן אין זיין נויט.
צו גיין "ברענענדיג און ָ
האט
אנגעקלאïט אויף דער טירַ .אזוי ווי ער ָ
ַ
האט ער ָ
אלזא ,ווען ער איז ָאנגעקומען אין הויז פון זיין ידידָ ,
ַ ָ
דאס געלט...
בארג מיר נישט ָ
דארף נישט דיינע טובותָ ...
צארן" :איך ַ
האט ער אויסגעשריגן מיט ָ
געעפענט די טירָ ,
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פארטראסקעט די טיר אין יענעם'ס
ַ
האט ער ַ
פון היינט און ווייטער ,וויל איך דיך מער נישט קענען! ,"...און ַאזוי ָ
גאס ...זיין ידיד שטייט דערשטוינט ,נישט וויסנדיג
'האט געהערט דעם
"טראסק" ביז דער ַאנדערער ַ
ַ
פניםַ ,אז מ ָ
וועגן וועלכע הלוואה ער רעדט...
ַאזוי זעהט אויס דער מענטש ווען ער בויט ַא "בנין" פון ַא קריגעריי מיט זיין חבר ,אויף "יסודות" פון טעותים
וואס ס'איז איהם אונטערגעקומען ,און ער גיט
און דמיונות .דער שטן איז ָאבער נישט מוותר אויף די געלעגנהייט ָ
וואלגערן
נישט דעם מענטש צייט און מנוחת הנפש,
איבערצוטראכטן דעם טעות און ָאïשטעלן די קריגערייַ .אזוי ַ
ַ
נארישן טעות ביים אויסברוך
סאך מענטשן מיט די צרה פון מחלוקת און זייערע שלעכטע תוצאות ,צוליב ַא ַ
זיך ַא ַ
געלאדנט צו
האט איהם נישט
ַ
וואס ער ָ
פאר דעם ָ
פון די מחלוקת .צום ביישïיל ,איינער איז בייז אויף זיין חבר ַ
איינצולאדן איהם צו די חתונה,
אינגאנצן נישט געמיינט נישט
האט ָאבער זיין חבר
ַ
ַ
די חתונה פון זיין זון .באמתָ ,
פארשïעטיגונג ,און
אריינגעפאלן ַא טעות אין די ליסטע ,אדער די
איינלאדונג איז ָאנגעקומען מיט ַא ַ
ַ
ַ
נאר עס איז ַ
ָ
גאנצע בערג פון
גאנצע קריגעריי .יענער ענטפערט איהם צוריק ,מיט ַ
האט שוין אויפגעבויט ַא ַ
באליידיגטער ָ
דער ַ
גאנצע קריגעריי ,זיי און זייערע
פארוואס ער איז בייז אויף איהם ,און ַאזוי בויט זיך ַא ַ
פארשטייט ַ ָ
השערותַ ,אז ער ַ
אויסגעלאזט...
'האט זיך נישט ָאנגעהויבן און נישט
ָ
וואס "לא היו ולא נבראו" ס ָ
זאכן ָ
גאנצן ַארום ,איבער ַ
בני בית מיט'ן ַ
עס איז ַא "שנאת חנם" ,כפשוטו.
דאס זעלבע איז אוך בנוגע "בין אדם למקום" .הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א ,ברענגט אין זיין ספר
ָ
וואס וואוינט אויף ַא הויכן
דא ַא פויגל ָ
לאנד ,איז ָ
האט געזעהן אין ַא ספרַ ,אז אין ַא ווייט ַ
"לקט אמרים"ַ ,אז ער ָ
פארצוקן דעם פייגל.
וואס שטרעבן צו ַ
לאנד ,געפינען זיך אויך שלענג ָ
בוים .אין יענעם ַ
דאך נישט ַארויפקריכן אויף דעם בוים וואו עס געפינט זיך יענער פויגל.
אזא
שלאנג? ער קען ָ
ַ
וואס טוט ַ ַ
ָ
דערנענטערט ער זיך צום בוים ,און ווען ער זעהט ַאז דער פויגל זעהט איהם ,עפנט ער זיין מויל מיט גרויס כעס.
פארציקן,
וואס לעכצט ַאזוי
ווען דער פויגל זעהט פון זיין הויכן ָארט דעם ïיסק פון דעם
שטארק איהם צו ַ
ַ
שלאנגָ ,
ַ
שלאנג קען ממילא
פארבלייבן אויף זיין ָארט מיט'ן וויסן ַאז דער
ווערט ער זייער
ַ
איבערגעשראקן ,און אנשטאט צו ַ
ָ
שלאנג
דאן וועט דער
ַ
וואס ַ
דארטָ ,
נישט ָאנקומען צו איהםָ ,אדער לכל הïחות צו ַאנטלויפן און ַאוועקפליען פון ָ
אראפ
פאלט ער ַאריין אין ַא טיפן יאוש ,ווייל ער שïירט זיך
הילפסלאז .ער בייגט ַ ָ
ָ
איהם זיכער נישט דערגרייכןַ ,
שלאנג...
גראד ַאריין אין דעם ïיסק פונעם גיפטיגן
ַ
ארא ïאויף דער ערדָ ,
פאלט ַ ָ
קאפ מיט גרויס מורא ,ביז ער ַ
זיין ָ
האבן נישט
פאלן ַאריין אין ַא מצב פון יאוש ,אפילו ווען זיי ָ
סאך מענטשן ַ
דער משל ,רעדט אויך צו אונזַ .א ַ
ïלאגן דערויף,
דארפן
ָ
זאל בכלל זיך ַ
וואס דער בעל דבר ָ
האבן פון דעם יצר הרעָ .אן דעם ָ
באמת ַא סיבה מורא צו ָ
אריינצופאלן אין
ַ
האסטו ַ
וואס ָ
אזא איינעםָ :
דארפן מיר אויסשרייען צו ַ ַ
נעמט ער איהם איין אויף ַא לייכטן אופןַ .
פארציקן ח"וַ .אנטלויף פון איהם ,און פלי ַארויף
דאך נישט בכח דיך איינצונעמען און דיך ַ
יאוש? דער יצר הרע איז ָ
דאן וועסטו זעהן ַאז ַאלע "שטיק" פונעם יצר הרע ,זענען געווען נישט
טאטן אין הימלַ .
הויך ,הויך ,צום גרויסן ַ
מער ווי ַא "דמיון"" כדי דיך ָאïצושרעקןַ ,אריינצוברענגען אין דיר ַא געפיל פון יאוש  -נישט מער.
זאל ער גיין אין
זאגט )חגיגה טז (.אויב ַא מענטש זעהט ַאז דער יצר הרע
שטארקט זיך איבער איהםָ ,
ַ
די גמרא ָ
שווארצע קליידער און ַארומוויקלען דערמיט זיין קערïער.
זאל זיך ָאנטוהן
ַ
ַאן ָארט וואו מ'קען איהם נישט ,און ער ָ
פארשוועכן דעם אויבערשטען'ס
זאל נישט ַ
הארץ גלוסט ָ -אבער ער ָ
וואס זיין ַ
זאל טוהן "מה שלבו חפץ" ָ -
ער ָ
פאר ַא מענטש
דארט די ראשונים )תוספות ,ד"ה "ויעשה"( ,ווי ַאזוי קען מען געבן רשות ַ
נאמען בפרהסיא ח"ו .פרעגט ָ
ָ
הארץ גלוסט"?
צו טוהן
"וואס זיין ַ
ָ
זאל נישט
זאגן די ספרים ,ווען דער יצר הרע
פארבלענדט ער זיינע אויגן ַאז ער ָ
שטארקט זיך אויפ'ן מענטשַ ,
ַ
ָ
זאל חלילה טוהן די עבירהָ ,אבער אין
זאך .ער צעמישט זיין מח ,ער ָ
דאזיגע ַ
'טאר נישט טוהן די ָ
קענען זעהן ַאז מ ָ
וואס ער טוט ָאן ַאנדערע קליידער און ער גייט אין ַא פלאץ
דער מינוט ווען ער שטוïט ָא ïדי עבירה ,דורך דעם ָ
אויסגעלאשן ווערן דער "פייער",
וואו מ'קען איהם נישט ,וועט ער דערווייל איינשטילן דעם שטורעם און עס וועט
ָ
באזיגן דעם יצר הרע אויף ַא לייכטן אופן.
און ער וועט ַאזוי ַארום קענען ַ
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געזאגט )"תורת אבות" ,אמונה ובטחון ,ו(" :מיט דעם אויבערשטען ,קען מען
האט
ָ
ג הרה"ק רבי מרדכי לעכעוויטשר זי"ע ָ
שïאלטן ,און ָאן איהם ,קען מען נישט ַאריבערגיין דעם שוועל פון דער טיר".
דעם ים
ַ
זאגט )מדרש משה ,בלק תרס"ט( אויף די ווערטער פון רש"י אין דער היינטיגער סדרה )כב ,כה(
קאצקער רבי זי"ע ָ
ד דער ָ
האב איך דיר געטוהןַ ,אז
האט
וואס ָ
געזאגט צו בלעם" ,מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים"ָ ,
ָ
דאס אייזל ָ
ָ
זאגט רש"י" :רמז לו ,אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה".
האסט מיך
מאל? ָ
געשלאגן דריי ָ
ָ
דו ָ
וואס
פאלק )די אידן( ָ
פאר בלעם )מיט די ווערטער "זה שלש רגלים"( ,דו ווילסט אויסרייסן ַא ָ
האט מרמז געווען ַ
דאס אייזל ָ
ָ
יאר דריי ימים טובים.
ïראוועט יעדן ָ
ַ
פאר בלעם דווקא דעם ענין פון די דריי ימים
דאס אייזל מרמז געווען ַ
האט ָ
פארוואס ָ
פארשטייןָ ַ ,
דארף מען ַ
ַ
טאג ,א.ד.ג?.
וואס אידן לייגן יעדן ָ
טובים ,און נישט ַאנדערע מצוות ,ווי די מצוה פון תפילין ָ
שטאט
יאר צו ַא קליינע
האט איהם
ָ
מאל ַא ָ
געוואלט מרמז זיין ,די אידן גייען דריי ָ
ָ
דאס אייזל ָ
נאר די כוונה איזָ ,
ָ
קיינמאל נישט ענג דארט ,און
דארט זענען זיי "עומדין צפופין ומשתחווים רווחים" ,ווייל עס איז זיי
ָ
ווי ירושלים ,און ָ
געזאגט אין ירושלים "צר לי המקום שאלין בירושלים",
קיינמאל נישט
האט
ָ
ָ
זאגט )אבות פ"ה ,מ"ה( ַאז קיינער ָ
די משנה ָ
"פארלוירן דיינע נערוון"...
ָאבער דו  -בלעם  -ביזט
האסט שוין ַ
געשטאנען איין מינוט אין ַאן ענגן ָארט ,און די ָ
ַ
מ'קען צולייגן דערצו ,איינע פון די יסודות פון עבודת ה' איז די מדה פון סבלנותָ ,אנצונעמען ַאלעס מיט
דארף ַאזוי זיין,
האט איהם ַאוועקגעשטעלט אין דעם מצבַ ,
רואיגקייט ,גלייבנדיג אין דעם אויבערשטען ַאז אויב ער ָ
פאר'ן מענטש .מיט דעם קען מען דערקענען דער חילוק צווישן אידן און גוים:
דאס איז די גרעסטע טובה ַ
און ָ
געשלאגן זיין אייזלָ ,אבער אידישער קינדער,
באלד
ָ
האט ער ַ
בלעם הרשע ,ווען ער איז געווען ַאביסל "געדרוקט"ָ ,
דערפאר וועט בלעם נישט קענען שעלטן די אידן,
טאקע
אפי' ווען עס איז זיי "ענג" ,ווערן זיי נישט
ַ
צובראכן ,און ַ
ָ
וואס זיי זענען מאמינים בני מאמינים.
ָ
האבן געזעהן "כי בושש
האבן
געמאכט דעם עגל ,ווייל זיי ָ
ַ
פארוואס די אידן ָ
מיר געפינען אין חז"ל ,די סיבה ַ ָ
זאגט )שמות לב ,א( ַאז ווען משה
נאך מתן תורה ,ווי רש"י ָ
אראïצוקומען פון הימל ָ
פארזוימט ַ ָ
האט זיך ַ
משה" ,משה ָ
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געזאגט צו די אידן ַאז ער וועט צוריקקומען אין די ערשטע
האט ער
ָ
בארגָ ,
ארויפגעגאנגען אויפ'ן ַ
ַ
רבינו ע"ה איז ַ
געהאט ַא טעות ביים רעכענען דעם חשבון פון די פערציג
האבן
ַ
נאר די אידן ָ
טאגָ ,
זעקס שעה פון פערציגסטן ָ
טעג ,פון ווען זיי זיי הייבן זיך אן.
געזאגט
ïאסטוך פון אידישע קינדער ,נישט
ָ
טאקע משה ,דער געטרייער ַ
האט ַ
פארוואס ָ
פארשטייןָ ַ ,
דארף מען ַ
ַ
געהאט ַא טעות און זיי
וואלטן זיי נישט
ַ
אראïקומען פון הימל ,און ממילאָ ,
פאר זיי גענוי ווען ער וועט צוריק ַ ָ
ַ
דאך ביי משה רבינו ע"ה ַאלייןַ ,אז
נאך מער איז שווער ,מיר געפינען ָ
מאכן דעם עגל? ָ
וואלטן נישט צוגעקומען צו ַ
ָ
געזאגט ביי מכת בכורות
האט
שטארק געהיטן
האט זיך
ָ
מ'זאל זיך נישט טועה זיין אין זיינע ווערטער ,ווי ער ָ
ָ
ַ
ער ָ
האט
זאגט )ברכות דַ (.אז משה ָ
)שמות יא ,ד(" ,כה אמר ה' ,כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים" ,און די גמרא ָ
געהאט ַאז די שטערן זעהער פון ïרעה וועלן
האט מורא
סïעציעל
ַ
געזאגט "כחצות" ,און נישט "בחצות" ,ווייל ער ָ
ָ
שטארק
האט זיך ַאזוי
ַ
זאגן ַאז משה איז ַא ליגנער ח"ו .ממילא איז שווער ,אויב ער ָ
האבן ַא טעות און זיי וועלן ָ
ָ
נאך
דאך ָ
האט ער ָ
האבן ַא טעותָ ,
זאלן נישט ָ
זאגן ïונקטליכע ווערטער כדי ïרעה'ס שטערן זעהער ָ
געהיטן צו ָ
מאכן ַא טעות אין זיינע ווערטער?
מער
זאלן נישט קענען ַ
געדארפט זעהן דערצו ַאז די אידן ָ
ַ
אראïקומען
געזאגט
האט סïעציעל נישט
קלארע ווערטער ווען ער וועט ַ ָ
ָ
ָ
ענטפערן די חכמי המוסרַ ,אז משה ָ
זאלן זיך נישט ָאïטוהן פון די מדה
זאלן זיך צוגעוואוינען צו די מדה פון סבלנות ,און זיי ָ
בארג ,כדי די אידן ָ
פון ַ
'זאל נישט צודריקן דעם
דאס איז דער הויïט יסוד אין עבודת ה'ַ ,אז מ ָ
אפילו אונטער די שווערסטע נסיונות ,ווייל ָ
באשעפער
קץ און
האפן אויף די ישועה פון ַ
'זאל ַארויסקוקן און ָ
נאר מ ָ
מ'זאל נישט נתïעל ווערן פון ַאלע שטערונגעןָ ,
ָ
פאר אידן אין ַאלע דורות ,ווען דער מענטש איז "געדרוקט" צו וויסן ווען וועט
דאס איז ַא לימוד ַ
מיט געדולדָ .
שוין קומען די גרויסע ישועה ,איינער וויל וויסן ווען וועט ער שוין זוכה זיין צו געפינען זיין זיווגָ ,אדער ווען וועט
דאס איז די
באפרייט ווערן פון זיינע חובות ,און ווען וועט ער אויסגעהיילט ווערן פון ַאלע
ווייטאגן א.ד.גָ .
ָ
ער ַ
וואס
באשעפער ָ
האפען און ַארויסקוקן אויף די ישועה פון ַ
אנגארטלען מיט געדולד ,צו ָ
ïראבע ,אויב ער וועט זיך ָ ַ
ָ
וועט זיכער ָאנקומען.
האט איהם דערציילט ַא
וואס עס ָ
הגאון רבי יהודה אריה דינער שליט"א פון בני ברק דערציילט ַא מעשה ָ
האט ער געליטן פון ַא שווערן געלט קריזיס ,און
חשוב'ער איד פון
יאר צוריק ָ
פאלגענדַ :ארום זעקס ָ
ענגלאנד ,ווי ָ
ַ
געïלאגט,
האבן איהם
באנקראט .אין
ָ
וואס ָ
צוגאב צו די ריזיגע חובות ָ
ָ
ָ
ער איז געווען געצוואונגען זיך צו דערקלערן ַ
פאר זיי ַא קונה .מיט
האט נישט געפונען ַ
וואס ער ָ
גאראזשן פול מיט סחורה ָ
איז ער געבליבן שטעקן מיט ריזיגע ַ ַ
גאנצע
האט ער ַאפילו
אוועקצואווארפן די ַ
ַ
געטראכט ַאז אפשר איז געקומען די צייט ַ
ַ
יאר צוריקָ ,
בערך אנדערהאלבן ָ
זאל קויפן די
וואס ָ
האט נישט געזעהן ַאז עס וועט נאך אונטערקומען איינער ָ
סחורה אין מיסט ַאריין ,ווייל עס ָ
וואס
האט
פאר
קאראנא מגיפה ה"י אויף דער וועלטָ ,
אויסגעבראכן די ָ ָ ַ
ָ
"קאסטï-רייז"ָ .אבער ווען עס ָ
ָ
סחורהַ ,אפילו ַ
וואס איז געווען
גאנצע סחורהָ ...
פארקויפט די ַ
האט ער ,ברוך השםַ ,
האט איבערגעדרייט ַאלע "סדרי בראשית"ָ ,
ָ
טראגן אין צייט פון די
געדארפט
'האט
באשטאנען פון די
ָ
ַ
וואס מ ָ
"מאסקעס"ָ ,
ַ
ַ
אלזא ,די סחורה איז ַ
די "סחורה"? ַ ָ
דרייפאכיגן ïרייז...
דאïלטן און
ַ
פאר ַא ָ
גאנצע סחורהַ ,
פארקויפט די ַ
האט ַ
זאגןַ ,אז ער ָ
מגיפה .ס'איז איבעריג צו ָ
נאך איבערגעבליבן מיט ַא שיינעם
נאר ער איז ָ
באצאלט ַאלע זיינע חובותָ ,
האט ער ,ברוך השםָ ַ ,
נאר ָ
ַאזוי ַאז נישט ָ
באשיימïערליך ווי דער בורא כל עולם ,דער "מסבב כל הסיבות" ,דרייט איבער דעם ענין פון
ריווח .זעהען מיר ַ
)ווארטן אויף די ישועה( צו ַא "מתנה"...
"המתנה"
ַ
"פארוואס" )"למה"(
זאגט הרב דינער שליט"א ,מענטשן פירן זיך צו פרעגן וועגן דעם עברָ ַ ,
ווארטָ ,
נאך ַא טרעפליך ָ
ָ
דאס
ïאסירטָ ,אבער כלïי דעם עתיד ,פרעגן זיי:
זאגט מען ָ
וואס אויף לשון הקודש ָ
"וואס וועט זיין?"ָ ,
ָ
האט ַאזוי ַ
ָ
דאס זעלבע אויך "מה יהיה" .און וואונדער
ווארט "למה" איז  ,75און ָ
זאגט הרב דינער ,די גימטריא פון ָ
"מה יהיה"ָ .
באטרעפט  ...75כדי דיך צו לערנעןַ ,אז "בטחון" נעמט ַאוועק ַאלע שאלות
ווארט "בטחון" ַ
דאס ָ
איבער וואונדער :אויך ָ
מ'האט בטחון.
"פארענטפערט" אויב
און קשיות" ,למה" ,און "מה יהיה" ...סיי דער עבר ,און סיי דער עתיד ,ווערן
ָ
ַ
וואס איז איהם דען ַא חילוקַ ,אזוי
האט אמונה ,איז זוכה צו די מדה פון "השתוות" ,ווייל ָ
וואס ָ
ה דער מענטש ָ
דאך פון דעם אויבערשטען ,און ַאלעס איז מיט ַא חשבון.
ָאדער ַאזויַ ...אלעס איז ָ

å
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זאגט )כב ,כא( "ויקם בלעם
אין דער היינטיגער סדרה ,געפינען מיר ַא רמז אויף די מדה פון השתוות ,דער ïסוק ָ
פארוואס ביי בלעם שטייט "ויקם",
בבוקר" .פרעגט דער גערער רבי ,הרה"ק בעל "לב שמחה" זי"ע )"לב שמחה" ,פ' וירא( ַ ָ
און ביי אברהם אבינו ע"ה ,שטייט אין די ïרשה פון די עקידה )בראשית כב ,ג( "וישכם" אברהם בבוקר?
דארפן
מארגן אינדערפרי וועט ער ַ
פארשטעלן ַאז ָ
זאל זיך ָ
ענטפערט דער "לב שמחה"ַ ,אז אויב דער מענטש ָ
נאכט וועט
וואס איז איהם געבוירן
גאנצע ַ
דאך ïשוט ַאז די ַ
געווארן אויף דער עלטער ,איז ָ
ָ
שחט'ן זיין איינציגן זון ָ
האט ָאבער
ער נישט קענען
מארגן .אברהם אבינו ע"הָ ,
ווארט אויף איהם ָ
וואס עס ַ
צומאכן ַאן אויג ,וויסנדיג ָ
ַ
געשלאפן ַאזוי
האט ער זיך געלייגט אויפ'ן בעטן און
גארנישט משנה געווען פון זיין געווענליכן סדר היום.
ָ
ביינאכט ָ
ַ
ָ
דאס ַאלעס
צומארגנס איז ער
נאכט ,און
באשעפערָ .
גאר פרי ,כדי צו טוהן דעם רצון פון ַ
אויפגעשטאנען ָ
ַ
ָ
ווי יעדע ַ
גאנץ אין די מדה פון "השתוות" .ביי איהם איז נישט געווען קיין חילוק צו
האט ער געטוהן ווייל ער איז געווען ַ
ָ
געהאט מנוחת הדעת און שלוות הנפש,
האט ער
ַ
דער אויבערשטער וויל פון איהם זיין זוןָ ,אדער נישט ,און ממילאָ ,
נאכט
באוויזן צו
גאנצע ַ
נאכט ,און ער איז געלעגן אויפ'ן בעט ַא ַ
גאנצע ַ
שלאפן ַא ַ
ָ
האט נישט ַ
ָאבער בלעם ָ
זאגט
מארגן שעלטן די אידן ,זיינע פיינט ,און
באשעפטיגט אין זיינע
דערפאר ָ
ַ
געדאנקען און דמיונותָ ,אט גייט ער ָ
ַ
ַ
נאר ער איז
האט זיך בכלל נישט "אויפגעוועקט ,פון
שלאףָ ,
ָ
דער ïסוק "ויקם" ,און נישט "וישכם" ,ווייל ער ָ
"אויפגעשטאנען" פון בעט...
"ארויסגעגאנגען" און איז
ַ
ַ
ַ
זאגט )"צפנת פענח" ,פ' משפטים ,ד"ה "עוד י"ל ונבאר ענין תענית אסתר( ַא כוונה אין
ו דער הייליגער "תולדות יעקב יוסף" זי"ע ָ
וואס ווערט געברענגט אין ספה"ק
ïסוק )תהלים טז ,ח( "שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט" ,מיט ַא משל ָ
דערלאנגט איהם
פאר'ן קעניג ,און ïלוצלינג קומט ַאריין איינער און
ַ
"ראשית חכמה" )שער האהבה(ַ ,א מענטש שטייט ַ
גארנישט
פאר'ן קעניג ,וועט ער יענעם ָ
פארשטענדליךַ ,אז ווען ער שטייט ַדאך זעלבסט ַ
ïאטש אין ïנים .איז ָ
ַא ַ
דאך ַאוודאי נישט צוריק
טאר מען ָ
ענטפערן ,ווייל ממה נפשך ,אויב דער שלעגער איז ַא שליח פונעם קעניגָ ,
דאך שוין דער קעניג ַאליין זעהן איהם
"דערלאנגען" ,און אויב ער איז נישט געשיקט
געווארן פונעם קעניג ,וועט ָ
ָ
ַ
דאס זעלבע
פאר די חוצïה צו
פאר'ן קעניגָ ...
וואס שטייט ַ
שלאגן איינער ָ
ָ
גאנצן חומר הדיןַ ,
באשטראפן מיט'ן ַ
ָ
צו ַ
פאר זיינע אויגן ,און ער
באשעפער ַ
האט שטענדיג דעם ַ
ווען דער מענטש איז מקיים "שויתי ה' לנגדי תמיד" ,ער ָ
וואס "מלא כל הארץ כבודו",
פאר דעם גרויסן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הואָ ,
ווייסט ַאז ער שטייט אייביג ַ
וואס קומט אויף איהם ,ווייל
ממילא "כי מימיני בל אמוט" ,ווערט ער נישט ווערן
זאך ָ
"אויפגעשאקלט" פון קיין ַ
ָ
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דאך מעגליך ַאז ער איז ַא שליח פון דעם אויבערשטען ,און אויב
האט איהם געטוהן ַא רעה ח"ו איז ָ
וואס ָ
דער ָ
נישט ,וועט דער אויבערשטער שוין זעהן זיך "מטïל צו זיין" מיט איהם...
זאגט דער "דברי ישראל" )פרשתינו ,ד"ה "כעת"( אויפ'ן ïסוק "כעת
ענליכע ווערטער צו די ווערטער פון "ייטב לב"ָ ,
באקאנט ַאז "יעקב" איז מרמז אויף ַא קלענערע מדרגה ,און "ישראל"
יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל" .עס איז ַ ַ
ïראבלעמען אויף "די
זאגט דער ïסוק" :כעת" ָ -אנצוהענגען די
ָ
איז ַא גרעסערע מדרגה ,די מדרגה פון די צדיקיםָ .
געמאכט,
האט ַאלעס
ַ
'פארגעסט ַאז דער אויבערשטער ָ
זאגן ַאז "יעצט איז ַא שווערע תקופה ,"...און מ ַ
צייט" ,דורך ָ
וואס איז אין ַא קלענערע מדרגה )"יעקב"(" .ולישראל" דער
זאגט איינער ָ
דאס איז "יאמר ליעקב"ַ ,אזעלכע ווערטערָ ,
ָ
פארוואס
וואס איז אין ַא העכערע מדרגה
זאגט" :מה ïעל א-ל"ָ ַ ,
אזא איינער ָ
)וואס ער ווערט ָאנגערופן "ישראל"(ַ ַ ,
ָ
מענטש ָ
האט דער אויבערשטער ַאזוי געטוהן?...
ָ
זאגן )זמירות ליל שב"ק( "שכרו הרבה מאד על פי
וואס מיר ָ
לויט דעם ,טייטשט דער "דברי ישראל" די ווערטער ָ
דאך עס
גאר פיל " -הרבה מאד"  -איז ָ
באקומט איז ָ
וואס דער מענטש ַ
פעלו" .פרעגן די ספרים ,אויב דער שכר ָ
דאך עס נישט "הרבה מאד",
נישט "על ïי ïעלו"  -לויט זיינע מעשים? ווידער ,אויב עס איז "על פי פעלו" ,איז ָ
דא איז מרומז ַאז
זאגט דער "דברי ישראל"ַ ,אז ָ
צאלן "על ïי ïעלו"ָ .
'זאל איהם ָ
דאך עסַ ,אז מ ָ
ווייל ַאזוי קומט ָ
אזא איינער איז זוכה צו
זאך איז "על ïי ïעלו" פון דעם אויבערשטעןַ ַ ,
וואס גלייבט באמת ַאז יעדע ַ
דער מענטש ָ
פאר איהם ַאלע טויערן פון ברכות און השïעות טובות.
"שכרו הרבה מאד" .די אמונה עפנט ַ
באוויזן צו משה "מתוך הסנה" -
האט דער אויבערשטער זיך ַ
ז לויט דעם טייטשט דער "ייטב לב" ַאז דעריבער ָ
זאגט )תהלים צא ,טו( "עמו אנכי בצרה" ,דער
דארן  -און נישט פון ַאן ַאנדערן בוים ,ווייל דער ïסוק ָ
פון דעם ָ
פאר
האט דער אויבערשטער
געוואלט ווייזן ַ
ָ
דאס ָ
אויבערשטער כביכול געפינט זיך מיט'ן מענטש אין זיין צרהָ .
"דארן"
פאר די אידן זענען אויך לטובה ,און אויך אין ַא
משה רבינו ע"הַ ,אז ַאלע
ווייטאדיגן ָ
ָ
ווייטאגליכע "דערנער" ַ
ָ
רוהט דער אויבערשטער כביכול.
האט ַא "צעקת
וואס ָ
זאגט ,יעדער מענטש ָ
דאס איז אויך די כוונה פון די חז"ל )גיטין ז (.רב אחא פון בי חוזאה ָ
ָ
וואס זיין
באשעפער" ,שוכן בסנה" ָ -
האט איהם צוגענומען זיין ïרנסה( אויף זיין חבר ,איז דער ַ
לגימא" )ער שרייט ַאז יענער ָ
דאס איז ַא רמז ,פון וואו נעמט ַא מענטש ַאזעלכע
פאר איהםָ .
דארן  -וועט זיך ָאננעמען ַ
שכינה רוהט אינעם ָ
פארשטייט און
בא'עוולט' איהם? איז דער תירוץ ,ווייל ער ַ
שטארקע כוחות הנפש ,צו קענען שווייגן ווען זיין חבר ַ
ַ
דאס הייסטַ ,אז ַאלע יסורים קומען פון
דארן"ָ ,
וואס "רוהט אין דעם ָ
ער ווייסט ַאז דער אויבערשטער איז דער ָ
באגייט קעגן איהם
וואס ער מיינט די טובה פון מענטש .דעריבער קען ער שווייגן ווען זיין חבר ַ
באשעפער ב"הָ ,
ַ
ַאן עוולה.
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דערמאנטע ווערטער פון-זאגן די אויבן
ָ  צו,'פארלירט
ַ וואס מ
ָ  די "סגולה" צו געפינען ַאן אבידה,באקאנט
ַ ַ ח ס'איז
 איז, ָאבער, באמת.' הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם" וכו, "אמר רבי בנימין,מדרש
 איינצובאקען אין אונזערע,נאר די כוונה דערפון איז
ָ ,"'זאגט ַאלס ַא "סגולה
ָ וואס מ
ָ "דאס נישט סתם ַא "לחש
ָ
האט איהם שוין
ָ  ער.פאר'ן מענטש
ַ באדערפענישן
ַ צו ַאלע- ַאז דער אויבערשטער שטעלט,הערצער די ריינע אמונה
 און ער,דא
ָ  צו זעהן ַאז די אבידה איז,"נאר "עפענען די אויגן
ָ דארף
ַ  דער מענטש,פריער צוגעגרייט די ישועה
..."וועט עס תיכף "געפינען
האט דער
ָ , צווישן ַאנדערע.אמאל געהערט פון זיין רבי'ן חיזוק ווערטער אין דעם ענין פון בטחון
ָ ַ האט
ָ ט ַא חסיד
.גארנישט
 פעלט איהם באמת,האט בטחון אין דעם אויבערשטען
רבי
ָ קיינמאל
ָ
ָ וואס
ָ  ַאז דער מענטש,געזאגט
ָ
," ָאנגענומען דעם רבין'ס ווערטער "הלכה למעשה, וועלכער איז געווען ַא תמימות'דיגער איד,האט דער חסיד
ָ
 און ער וועט זיך ַאוועקזעצן לערנען אין,לאזן זיין ַארבעטïא
באלד
ָ ָ  ַאז ער גייט,פאר זיינע בני בית
ַ איינגעמאלדן
ָ
ַ
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וואס ער
זארגן איבער ָ
דארפן נישט ָ
האט צוגעגעבןַ ,אז זיי ַ
וואך .ער ָ
וואלד ,במשך פון די קומענדיגע ָ
דערנעבנדיגן ַ
דאס חיות.
פארלאזט זיך אויף דעם אויבערשטען ַאז ער וועט איהם שיקן עסן צו
דערהאלטן ָ
ַ
וועט עסן ,ווייל ער ַ ָ
געזאגט צו זיינע
האט
האט
ָ
וואס ער ָ
האט געהערט זיינע ווערטער ָ
געהאט ַא שכןַ ,א לץ ,וועלכער ָ
ַ
דער חסידָ ,
האט זיך מיטגענומען עסן ,און איז
וואס ער טוט .ער ָ
נאכצוגיין און זעהן ָ
באשלאסן איהם ָ
ָ
האט ַ
בני בית ,און ער ָ
וואלד ַאריין.
נאכגעגאנגען דעם איד אין ַ
ַ
ָ
דאווענען
טאקע געזעהן ווי דער חסיד לערנט מיט גרויס התמדה ,און
דערנאך שטעלט ער זיך ַ
ָ
האט ער ַ
וואלדָ ,
אין ַ
האט ער געבעטן דעם אויבערשטען ,ווי ַא קינד רעדט צו זיין
דאווענעןָ ,
נאכ'ן ַ
באשעפער פון דער וועלטָ .
פאר'ן ַ
ַ
הארצן,
האט געהערט זיין תפילה פון טיפן ַ
זאל איהם געבן צו עסן ,ווייל ער איז הונגעריג ...ווען דער שכן ָ
טאטן ,ער ָ
ַ
באהאלטן אויפ'ן בויםַ ,א שטיקל ברויט צו עסן,
האט ַ ַ
אראïגעווארפן פון דעם הויכן ָארט וואו ער ָ
ָ
האט ער תיכף ַ ָ
ָ
וואסער צו טרינקען ...דער חסיד איז געווען דערשטוינט צו זעהן ווי דער אויבערשטער שיקט-צו תיכף אויפ'ן
און ַ
האט
האט געהערט זיין תפילה ,ווייל "לא יבושו ולא יכלמו כל החוסים בו" ,און ער ָ
פאר איהם .ער ָ
ָארט ,די עסן ַ
זיך ווייטער געזעצט לערנען מיט התמדה.
זאל איהם
האט
ווידעראמאל געבעטן דעם אויבערשטען ער ָ
ַ ָ
אïגעשוואכט ,און ער ָ
ַ
צומארגנס ,איז ער שוין געווען ָ
ָ
זאך זיך
האט ער אויך
האט די ַ
באקומען פונעם שכן עסן "פון הימל"ַ ...אזוי ָ
צומארגנס ַ
ָ
שïייזן ...און ווי נעכטןָ ,
וואך ,און דער חסיד איז ַאהיים געקומען לוסטיג און פרייליך.
טאג-טעגליך ,ביז ענדע ָ
איבערגע'חזר'ט ָ
האט ער זיך אינטערעסירט "לפי תומו"" ,נייגעריגערהייט",
גאסָ ,
באגעגנט אויף דער ַ
האט איהם ַ
ווען זיין שכן ,דער לץָ ,
האט זוכה געווען צו
פאר זיין שכן דעם לץ ,ווי ער ָ
האט דער חסיד געשילדערט ַ
וואך איז ַאריבערָ ...
ווי ַאזוי די ָ
געזאגט:
האט דער לץ איהם
ָ
"לחם מן השמים"  -ברויט פון הימלָ ...
געשטאנען,
דארט
ַ
נאר ס'איז געווען 'מעשי ידי אדם' ...איך בין ָ
האט מען דיר געשיקט ברויטָ ,
 נישט פון הימלָ ,דאס ברויט פון אויבן...
פאר דיר ָ
אראïגעווארפן ַ
ָ
האב ַ ָ
האב געהערט דיין תפילה ,און איך ָ
איך ָ
זאגט איהם דער חסיד:
ָ
וואך צייט ,און צו
גאנצע ָ
נאכצוקוקן ַא ַ
אזא משוגעת ,מיר ָ
קאַ ַ ï
האט דיר ַאריינגעגעבן אין ָ
יאָ ,אבער ווער ָ
 ָפאר מיר פון דיין ברויט צו עסן ,אויב נישט דער אויבערשטער ַאליין ,בכבודו ובעצמו ...דו ביזט געווען נישט
ווארפן ַ
ַ
מער ווי ַא שליח פונעם אויבערשטען ,ווייל "הרבה דרכים למקום"...
האט
דער
האט דערציילטַ ,אז דער "אור החיים" הקדוש זי"עָ ,
סלאנימער רבי ,הרה"ק בעל "דברי שמואל" זי"עָ ,
ָ
פאר זיי ,צו זיין פון די
אמאל
פארגעשלאגן ַ
ָ
האט ָ
פאר די מענטשן פון זיין קהילה ,און ער ָ
געהאלטן ַא דרשה ַ
ַ
ַ ָ
זאגט )אבות פ"ד ,מי"ב( "הוי ממעט בעסק ,ועסוק בתורה" .דו
וואס ער ָ
תלמידים פון דעם הייליגן תנא רבי מאירָ ,
געזאגט צו די
האט דער "אור החיים" הקדוש
ָ
אלזאָ ,
האנדלען ווייניג ,און זיך ָאïגעבן מיט לימוד התורהָ ַ .
זאלסט ַ
ָ
זאלן זיי זיצן און לערנען.
וואך ,און אין די איבעריגע טעג ָ
נאר די ערשטע דריי טעג פון דער ָ
האנדלען ָ
זאלן זיי ַ
אידןָ ,
פאר
האפט ַ
פארזיכערונג פון זיין זייטַ ,אז אויב זיי וועלן ַאזוי טוהן ,איז ער ַאן "ערב" ,ער ַ
האט צוגעגעבן ַא ַ
ער ָ
גארנישט פעלן.
זייַ ,אז זייער ביז-איצטיגע ïרנסה ,וועט זיין ïונקט ַאזוי גרויס ווי פריער .עס וועט זיי ָ
טאקע געענדערט צום גוטן.
האבן איהם
די
האט זיך ַ
גאנצער לעבנס-שטייגער ָ
געפאלגט ,און זייער ַ
ָ
שטאט-לייט ָ
ָ
נאכט
געהאנדלט מיט זיי ,שוין געוואוסט ַאז פון
האבן
דינסטאג ַ
ָ
ַ
וואס ָ
האבן אויך די מענטשן ָ
וואכןָ ,
ביז עטליכע ָ
טאקע
ביז דעם קומענדיגן
האט ַ
האנדל ...די ברכה ָ
דא צו וועמען צו רעדן וועגן ַ
זונטאג אינדערפרי ,איז נישט ָ
ָ
האבן שוין יעצט
כאטש זיי ָ
גארנישט געפעלט פון זייער פריערדיגע ïרנסהָ ,
האט זיי ָ
גערוהט ביי זיי ,און עס ָ
האנדלען.
סאך ווייניגער צייט ביים ַ
פארברענגט ַא ַ
ַ
מאראקא ,און איז
פארלאזט ַ ָ ָ
האט ַ ָ
יאר ,ביז דער "אור החיים" הקדוש זי"ע ָ
אנגעגאנגען עטליכע ָ
ַ
דאס איז ַאזוי ָ
ָ
שטאט ,און ער
פארלייגט אויף די אידן אין
ָ
האט דער יצר הרע זיך ַ
דאן ָ
ארויפגעפארן וואוינען אין ארץ ישראלַ .
ָ
ַ
גארנישט פון די
פארמינערט ָ
האנדלען ווייניגער ַ
דאס ַ
האט ַאריינגעגעבן ספיקות אין זייערע הערצער ,צו גלייבן ַאז ָ
ָ
האלבע
האבן
האבן גענומען אויף זיך צו לערנען ַא ַ
וואס זיי ָ
פארגעסן פון די "גוטע קבלה" ָ
אינגאנצן ַ
ַ
פרנסה ,ביז זיי ָ
האבן געמיינטַ ,אז מיט דעם
וואך .זיי ָ
האנדלען ַאלעס זעקס טעג פון דער ָ
האבן זיך ווייטער גענומען ַ
וואך ,און זיי ָ
ָ
פארדינט
האבן נישט ַ
האבן זיי שïעטער איינגעזעהןַ ,אז זיי ָ
פאקטישָ ,אבערָ ,
דאïלען זייערע הכנסותַ .
וועלן זיי ָ
האבן
גארנישט דערגרייכט .זיי ָ
האבן זיי ָ
הארעוואניעָ ,
ַ
גאנצע ָ
ַאפילו ַא ïרוטה מער ווי פריער ,און מיט זייער ַ

é
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© òðééæ ïéà "÷åáã" ïéà øå÷î à© èáééøù (ë ,é íéøáã) "äîëç êùî" øòã
ñòìà© ééæ øàô
י
¨
© åö ééæ ïåà , ïáàä
¨ ïôøàã
© ééæ ñàåå
¨
© äøåú øòã
ïâàèééåå
éã ïåô ïöéùàá
÷åñt ïåô ,ïåçèá ïåô äåöî øòã øàô

איינגעזעהן "עין בעין"ַ ,אז זייער הייליגער רבי ,דער בעל "אור החיים" ,איז געווען גערעכט מיט זיינע ווערטער ַאז
וואס דער מענטש
הארוואניע ָ
פאר'ן מענטש ,איז נישט ָאנגעבונדן אין די ָ ַ
באשטימט פון הימל ַ
וואס איז ַ
די פרנסה ָ
לייגט ַאריין דערין )געברענגט אין ספר "מסוד שיח חסידים" ,ע' .(95
פארציקן
זאגט אויפ'ן ïסוק )תהלים קמה ,יז( "צדיק ה' בכל דרכיו" ,מיר זעהען ַאז די בעלי חיים ַ
י דער רד"ק ז"ל ָ
פארשטיין,
דארף מען ַ
דאס מייזל און עסט איהם אויףַ .
פארציקט ָ
קאץ ַ
איינער דעם ַאנדערן .צום ביישïיל ,די ַ
וואס דען ,דער אויבערשטער ווייסט ַאז ס'איז געקומען די צייט
נאר ָ
דא אין דעם? ָ
פארא גערעכטיגקייט איז ָ
וואס ַ ַ
ָ
דאס מייזל ,און
פאר דעם מייזל צו
זאל אויפעסן ָ
קאץ ַאז זי ָ
שטארבן ,און ממילא טוט ער איהם ָאנגרייטן צו די ַ
ַ
ַ
דאס מייזל
נאר ָ
דאס מייזלָ ,
האט גע'הרג'עט ָ
קאץ ָ
ַאזוי זעטיגט זי איר אייגענעם הונגער .קומט אויסַ ,אז נישט די ַ
וויבאלד ס'איז שוין
פאר'ן מייזל צו לעבן ,און
איז
ַ
באשטימטע צייט ַ
האט זיך געענדיגט די ַ
געשטארבן ווייל עס ָ
ָ
קאץ.
זאל
זאל שוין ענדערש געשïייזט ווערן דערמיט די ַ
שטארבןָ ,
ַ
ממילא ַארויס די גזירה אויפ'ן מייזל ַאז עס ָ
פאר יעדן
ער שרייבט" :כי בצדק וביושר נותן לכל אחד אוכל" ,מיט גערעכטיגקייט ,געבט דער אויבערשטער ַ
קאץ
באשעפעניש ,ווי די ַ
באשעפעניש עסט אויף ַא צווייטע לעבעדיגע ַ
כאטש די לעבעדיגע ַ
איינעם צו עסן ,און ָ
וואס עסן אויף ַאנדערע חיות ,און די
דעם מויז ,און דער לייב און דער בער און דער טיגער ,און ַאזוי ַאלע חיות ָ
פארציקטע
פארציקן ַאנדערע עופותַ ,אלעס איז מיט גערעכטיגקייט פון דעם אויבערשטען ,ווייל אויך די ַ
וואס ַ
עופות ָ
נאר ווען עס קומט זייער צייט
באקומען פון דעם אויבערשטען זייער עסן ביי זייער לעבןָ ,
האבן ַ
חיות און עופות ָ
צומאל דורך די הנאות
זאל זיין
צו
ָ
האט דער אויבערשטער פון פריער ַארויסגעגעבן ַא גזירה ַאז זייער טויט ָ
שטארבן ָ
ַ
פון ַאנדערע בעלי חיים.
זאגן )שבת
ענליכע ווערטער ,שרייבט דער "רבינו בחיי" ,אויפ'ן ïסוק )דברים כב ,ח( "ועשית מעקה לגגך" ,און חז"ל ָ
פאלן
לב" (.ועשית מעקה לגגך ,כי יפול הנופל ממנו"ַ ,אז באמת איז דער מענטש
אראïגעפאלן( געווען ראוי צו ַ
ַ
)וואס איז ַ ָ
ָ
זאגט דער רבינו בחיי
זאל
שטארבן דורך דירָ .
ַ
טארסט נישט זיין דער גורם ַאז ער ָ
נאר דו ָ
פון ששת ימי בראשיתָ ,
געווארן מיט זייער אייגענעם ווילן ,און דער אויבערשטער
באשאפן
ָ
באשעפענישן זענען ַ ַ
ַא כוונה אין די חז"ל ,ווייל ַאלע ַ
וואס זענען
האט תיכף ביים ָאנהייב פון די בריאה ,זיי
ïאסירונגען ָ
געלאזט וויסן ַאלע זייערע ענינים ,און ַאלע ַ
ָ
ָ
איינגעמאלדן זייער לעבן און זייער טויט ווי ַאזוי עס וועט זיין ,און
האט ער זיי
ָ
ָאנגעגרייט צו קומען אויף זיי .אויך ָ
האבן בריווח ָאדער בצערַ ,אליין ָאדער פון ַאנדערע .און ַאזוי דרש'ענען חז"ל )חולין
אויך זייער שïייז ,אויב זיי וועלן ָ
געשטאלט.
געווארן לויט זייער ווילן ,און מיט זייער
באשאפן
ַ
ָ
סַ (.אז ַאלע מעשי בראשית זענען ַ ַ
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÷© øòã .ïèééä÷ðàø
©
íúøö ìëá" ,ìåëéáë øòôòùàá
ïåà
øò'úîà ïåà øòâéöðééà øòã æéà øò ,(è ,âñ äéòùé) "øö åì
©
¨
éã ïåô ïùéðòèìòäàá
òìà© èñééåå ñàåå
úìåëé ìòá
© øò èâøàæ
¨ ,àìéîî ïåà ,ïùèðòî
øòî ïâòååèøòééæ øàô
© ,éåæà© áéåà ïåà .êéæ øàô
© ïééìà© êéæ ïâøàæ
¨ ééæ éåå
óøàã
(úåìãúùä) ïäåè ïåà ,øòëéæ ïåà âéàåø ïééæ ùèðòî øòã
¨ àåä êåøá øòôòùàá
© øòã ìéôéåå øàð
¨
,ïòååòâ øæåâ èàä
úåáåç" øôñ ïåô ïåçèáä øòù ïéà èáééøù ãéñç øòã éåå
."úåááìä
¨ æà© ,øòèééåå "äîëç êùî" øòã èâàæ
ïôåøòâ èøòåå ñàã
¨
".ïòèùøòáéåà íòã ïéà ÷åáã ïééæ åö ,"÷áãú åáå
¨ êéæ èìòèù ùèðòî øòã ïòåå
÷åáã æéà øò æà© øàô

àé

© ïåô äðåéìòä äçâùä éã ïéà
øòã æà© ïåà ,øòôòùàá
øò éåå øòî íéðéðò òðééæ òìà© èøétù øòèùøòáéåà
©øòëéæ ïåà âéàåø ùèðòî øòã æéà ,'åëå èøéôù ïééìà
© òðééæ øàô
© èùéð êéæ èâøàæ
¨ øò ïåà
ìééåå ,ïùéðòôøòãàá
¨
æàìãøòåå
ïòðòæ ïèéé÷ëéìâòî òðòâééà òðééæ æà© èñééåå øò
¨ øòôòùàá
÷© ïåô úìåëé íòã ïâò
èéî ÷åáã æéà ñàåå
¨ .ñòtò íäéà èìòô ñò ïòåå èøétù ïåà íäéà
ñàã
úììåë äåöî à© æéà ñò ïåà ,"úå÷éáã" ïôåøòâ èøòåå
© ïéà
 ÷åìéç ïéé÷ ïà¨ ,úåðéçá òðòãéùøàôיא éã éåå ,'åëå
¨ ì"æç
,áì íéìäú) ÷åñt ï'ôéåà (èéùú æîø ,íéìäú èå÷ìé) ïâàæ
,"åäðááåñé ãñç 'äá çèåáäå òùøì íéáåàëî íéáø" (é
© ï'ôéåà) êéæ èøòëéæøàô
© øò ñàåå
¨ ïéðò íòã ïéà
(øòôòùàá
יב
© øòã íäéà èôìòä
. ãñç íòã ãöî øòôòùàá

דאך,
אראïצופאלן פונעם ַ
ַ
נאך פון ששת ימי בראשית ַ ָ
דער "רבינו בחיי" פירט אויס :באמת איז ער געווען ראוי ָ
אראïפאלן,
דא ַא גרויסע
זאל ַ ָ ַ
וואס פירט-צו דערצו ַאז יענער ָ
פאר דעם מענטש ָ
שטראף ַ
ָ
און פונדעסטוועגן ,איז ָ
דאך.
דארף ער בויען ַא צוים אויף זיין ַ
און וועגן דעם ַ
טארן זיך נישט ָאïרעדן חלילה וועגן אונזער גורל
קומט אויס פון די ווערטער פון דעם "רבינו בחיי"ַ ,אז מיר ָ
ïלאן פון דעם מענטשן'ס לעבן אויף דער וועלט איז
גאנצער
ַ
בגשמיות ָאדער ברוחניות ,בגוף ובנשמה ,ווייל דער ַ
אראïגעקומען אויף דער וועלט ,און לויט זיין אייגענעם ווילן און
פאר זיינע אייגענע אויגן איידער ער איז ַ ָ
געווען ַ
פאר זיין לעבן בכל פרטיה ודקדוקיה.
געווארן די
מיט זיין פולע צושטימונג ,איז אונטערגעשריבן
"באשטעטיגונג" ַ
ַ
ָ
פאר זיין טובה וועגן ,און אויב
האט ער געזעהן מיט זיינע שכליות'דיגע אויגן ווי ַאלעס איז ַ
דאן ָ
וואס דעןַ ,
נאר ָ
ָ
'וואלט איהם געפרעגט איבער זיין מיינונג ווי
פאר איהם די טויערן פון די הימלען און מ ָ
'וואלט היינט געעפענט ַ
מ ָ
פאר זיינע
גאנצע בילדַ ,
דאס ַ
וואלט געזעהן ָ
זאל אויסזעהן די הנהגה פון הימל מיט איהם ,איז ווען ער ָ
ַאזוי עס ָ
דאס זעלבע
אמאל אויסגעקליבן גענוי ָ
נאך ַ ָ
דאך ַאוודאי ָ
וואלט ער ָ
פאר זיין טובהָ ,
אויגן ,ווי יעדער ïרט פירט זיך ַ
באשעפער און מיט זיין הילף.
דארף דער מענטש זיך פרייען מיט זיין ַ
לעבן ,דעריבער ַ
זאגט רש"י אין זיין ïירוש אויף תהלים )טז ,ה( "אתה תומיך גורלי" " -אתה הוא אשר הניחות ידי על החלק
ַאזוי ָ
האסט מיך געפירט אויף דעם גוטן חלק.
וואס דו ָ
הטוב" .דו ביזט דער ָ
פאר זיין רבי'ן ,הרה"ק בעל "צמח צדק" זי"ע,
יא ַא
האט מזכיר געווען ַ
ליובאוויטשער חסיד ,ר' רפאל בלינער ז"לָ ,
ַ
געשטאנען אויפ'ן שוועל פון טויט רח"ל .מיט ַא
קראנק ל"ע און איז שוין
געווארן
זיין זון וועלכער איז ליידער
ַ
ַ
ָ
האט דער
פאר זיין זוןָ .
זאל איינרייסן רחמי שמים ַ
האט ר' רפאל געבעטן דעם "צמח צדק" ,ער ָ
היסטערישן געווייןָ ,
געזאגט:
"צמח צדק" איהם
ָ
טראכט גוט ,וועט זיין גוט...
 נו,ַ
געזאגט צום "צמח צדק":
האט ר' רפאל
ָ
ָ
זאלן
געדאנקען ,צו
וואס בין איךַ ,אז מיינע
זאל דער רבי
טראכטן גוטָ ,
ַ
ַ
טראכטן ...ווער בין איך ,און ָ
ַ
 נוָ ,ïועל'ן?!...
האט דער "צמח צדק" איהם געעענטפערט:
ָ
געוואלט אויסלערנעןַ ,אז די גוטע מחשבה העלפט צו ברענגען ַא גוטע ïעולה .ס'איז נישט קיין
האב דיך
ָ
 איך ָטראכט...
וואס ער
וואס
ַ
טראכט די מחשבה ,דער עיקר איז ָ -
ַ
חילוק ווער ס'איז דער מענטש ָ
יב די גרויסע מעלה פון די מדה פון בטחון ,קען מען זעהן פון די ווערטער פון הרה"ק בעל "שם משמואל" זי"ע
טאג ביי תפילת שחרית
זאגן יעדן ָ
האבן מתקן געווען צו ָ
וואס די אנשי כנסת הגדולה ָ
)מקץ תרע"ה ,ועוד( אויף דעם ָ
)ברכת "אהבת עולם"(" ,אבינו מלכנו בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו שבטחו בך" .זעהען מיר ַאז דער עיקר זכות

áé
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באשעפער פירט ַאלעס צום גוטן
וגלוי עינים  -דער ַ
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© ïòðòæ ïâéåà òðééæ ¯ "ïéòä íåúù" à© ïåô äðéçá
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ïåô ïòååòâ æéà äëøá ïåà äáåè òöðàâ
¨ ùèðòî øòã ïòåå ¯ "ìôåð" øàð
¨ .ïòèùøòáéåà íòã
èàä
©© ,å"ç "äìéôð" à
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© à© àã
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©
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© êéæ èëàã
© ñò áéåà ,ñìàôðòìà
¨ æà© ,ùåã÷ä ä"ìù øòã èâàæ
æà© ùèðòî ï'øàô
©
© ïåô äðååë éã æéà ñàã
¨
©
¨
¨ ïòåå ,"øáâä íåàð" :÷åñt íòã
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געהאט בטחון אין דעם אויבערשטען ,און אויף דעם טוען
האבן
ַ
וואס זיי ָ
דאס ָ
פון די אונזערע הייליגע אבות ,איז ָ
מיר זיך ָאנהענגען ווען מיר זוכן זכותים אין הימל.
געווארן מיט ַא בת תלמיד חכם פון קרית יואלַ .אלע
באקאנטערַ ,א בחור פון בני ברק ,איז ַא חתן
ָ
יג אונזערס ַא ַ ַ
פאמיליע .ליידערָ ,אבער ,אין דער
האבן זיך געפרייט מיט די שמחה ,שוין ָאïגערעדט פון זיינע עלטערן און ַ
ָ
אנגעזאגט די ביטערע
ïיטאל ,וואו
געווארן אין ש
פאר דעם "אויפרוף" איז דער חתן ַאריינגעפירט
ָ
מ'האט איהם ָ
ָ
ָ
ָ
וואך ַ
ָ
געלאזט ַאהיים גיין אויף שבת,
'האט איהם קוים
בשורה ַאז ער ליידט פון ַא שווערע צוקער
ָ
קראנקהייט רח"ל ,און מ ָ
ַ
ארויסגעפארן צו דער חתונה קיין ַאמעריקע,
כדי צו קענען
ָ
נאך שבת ,איידער ער איז ַ
ïראווען דעם "שבת אויפרוף"ָ .
ַ
מאס פונעם צוקער אין זיין קערïער )ווען
נאכאנאנד די ָ
וואס מעסט ָ ַ ַ
מאשין ָ
אנגעהאנגען אויפ'ן חתן ַא ַ
ָ
האט מען ָ
ָ
טראגט עס אויף זיך( .די משïחה
וואס
ָ
פאר דעם ָ
מאשינדל ,איינצומעלדן ַ
דאס ַ
ארא ïמער ווי געהעריג ,פייפט ָ
דער צוקער גייט ַארויף ָאדער ַ ָ
האבן זיך ïרובירט צו
האט ָאנגענומען שווער די בשורה איבער דער צוקער
קראנקהייט פונעם חתןָ ,אבער זיי ָ
ַ
ָ
שטארקן ,גלייבנדיג באמונה שלימה ַאז ַאלעס איז צום גוטן.
ַ
געווארן ַא מגיד שיעור(,
דארט ,אין ק"י ,אויך
ָ
א בית נאמן בישראל )ער איז ָ
האט דער חתן ב"ה אויפגעשטעלט ַ
למעשהָ ,
נאך די
געווארן ַא קינד בשעטו"מ.
יאר פון דער חתונה ,איז ביי איהם ב"ה געבוירן
נאכטסָ ,
פרייטאג צו ַ
ָ
ָ
און צום ָ
וואס קומען ווינטשן מזל
סעודה אין הויז פון זיין שווער ,איז ער
געגאנגען אין שול כדי אויפצונעמען די געסט ָ
ַ
געגאנגען פאראויס ַאליין ,איידער דער
טוב לכבוד דעם "שלום זכר" ,און וועלנדיג זיין אין שול באצייטענס איז ער
ַ
געדארפט ַאדורכגיין ַא קליין
האט ער
ַ
שווער זיינער און די משïחה זענען געקומען .אויפ'ן וועג צו די ביהמ"דָ ,
דארט
נאכט ,ווייל עס דרייען זיך ָ
האבן מורא צו גיין אין די שעה'ן פון דער ַ
סאך מענוטשן ָ
וועלדל ,וואו ַא ַ
אומגעוואונשענע עלעמענטן.
האבן זיך ָאנגעטשעïעט
שווארצע
באנדע
פאסירט מיט דעם
כוליגאנעס ָ
ַ
ַ
יונגערמאנטשיקַ .א ַ
ַ
טאקע ַ
האט ַ
אלזאַ ,אזוי ָ
ַ ָ
געראטעוועט זיין לעבן ,ווייל ווען די
האט
ַ
אין איהם ,און איהם שיער גע'הרג'עט רח"ל .בלויז ַא גרויסער נס ָ
מאס
מאשינדל
)וואס ווייזט ָאן אויף די ָ
ָ
האט זיין ַ
אראïגעווארפן אויף דער ערדָ ,
ָ
האבן איהם ַ ָ
פארברעכער ָ
מערדערישע ַ
אנטלאפן...
האבן זיך
ָ
דערשראקן און זענען ַ
ָ
פונעם צוקער אין זיין קערפער( ïלוצלינג ָאנגעהויבן פייפן ,און די שחורים ָ
ïאלציי וואו ער געפינט
מאשינדל
פאר די ָ
ïאליציי ,און עס מעלדט איין ַ
"טעלעפאנירט" צו די ָ
ָ
דאס ַ
מיינענדיג ַאז ָ
געראטעוועט פון ַא זיכערן טויט דורך
גאר
מאמענטַ ...אזוי ַאז זיין צוקער
ַ
האט איהם ָ
קראנקהייט ָ
ַ
זי אין יעצטיגן ָ
בני עוולה רח"ל.
האט
האלט אויס איבער  100יונגעלייט וועלכע זיצן על התורה ועל העבודהָ ,
וואס ַ
יד ַא חשוב'ער ראש הכוללָ ,
האט נישט
פינאנציעלן קריזיס ,און די ביישטייערונגען זענען
געליטן פון ַא
געווארן ווייניגער און ווייניגער .ער ָ
ָ
ַ
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אריינגעגאנגען צו איינע פון די
ַ
פאר די יונגעלייט אין כולל .איז ער ַ
באצאלן ַ
געוואוסט פון וואו ער וועט נעמען צו ַ ָ
האט מורא ַאז ער וועט
לאגע ,צוגעבנדיגַ ,אז ער ָ
הארצן איבער דער שווערער ַ
גדולי הדור ,און זיך ָאïגערעדט פון ַ
געזאגט:
האט דער גדול איהם
ָ
זיין געצוואונגען צו שליסן דעם כוללָ .
געהאלפן
זאלסט
ָ
נאך  20יונגעלייט ,און דער זכות פון החזקת התורה ,וועט דיר ביישטיין דו ָ
 אדרבה ,נעם ַאריין ָווערן מיט די נויטיגע ישועה.
האט צום סוף
האט
נאך  20יונגעלייט אין כולל ,און ער ָ
האט ַאריינגענומען ָ
געפאלגט ,ער ָ
ָ
דער ראש הכולל ָ
אזא ברייטן
האבן איינגעשטימט
אויסצוהאלטן דעם כולל .די שפע איז געווען אויף ַ ַ
ַ
געטראפן נדיבי עם וועלכע ָ
ָ
נאך יונגעלייט ,און דער כולל איז
נאך און ָ
האט שïעטער געקענט ַארייננעמען ָ
פארמאט ,בעזרת השי"תַ ,אז ער ָ
ָ ַ
פאר נישט ווייניגער ווי  200יונגעלייט תלמידי חכמים...
געווארן ַא "בית ועד לחכמים" ַ
ָ
באדאנקט ,דערציילנדיג ַאז דער כולל
ַא צייט שïעטער ,איז דער ראש הכולל ַאריין צו יענעם גדול און איהם ַ ַ
האט ער געפרעגט דעם
האט זיך  -ברוך השם -
דארט  200יונגעלייט .דערביי ָ
געדאïלט ,און היינט לערנען שוין ָ
ָ
ָ
זאלסט נישט
האט דער גדול איהם
געזאגט" :חלילה ,דו ָ
ָ
נאך יונגעלייט אין כוללָ ...
זאל ַארייננעמען ָ
גדול ,צו ער ָ
געפאר
יא יעצט אין כולל ,זענען אין ַא
ַ
האסט שוין ָ
וואס דו ָ
ַארייננעמען מער יונגעלייט ,ווייל אויך די צוויי הונדערט ָ
געווארן אויפגעציטערט ,און געפרעגט דעם גדול:
באצאלן ."...איז דער ראש הכולל
ָ
האבן צו ַ ָ
אויב דו וועסט נישט ָ
האט דער רב מיר געהייסן
פארוואס פריער ,ווען איך בין געווען אין ַא שווערן
פינאנציעלן מצבָ ,
ַ
 ילמדנו רבינוָ ַ ,נאך יונגעלייט אין כולל צו לערנען ,און יעצט ,ווען דער כולל שטייט  -ברוך ה'  -אויף פעסטע יסודות,
ַארייננעמען ָ
וואגן ַאריינצונעמען
זאגט מיר דער רב ַאז
די הוצאות פון כולל ווערן געדעקט דורך רייכע
כ'זאל נישט ַ
ָ
פילאנטראïןָ ,
ָ
ַ
נאך יונגעלייט ,ווייל אויך די פריערדיגע זענען אין ַא סכנה ַאז זיי וועלן נישט קענען בלייבן לערנען אין מיין כולל?
ָ
האט דער גדול איהם געענטפערט:
ָ
'פארלוירענעם' מצב ,שïירנדיג ַאז דו ַאליין ביזט נישט
 פריער ,ווען דו ביזט געקומען צו מיר זייענדיג אין ַא ַוואס קען דיר
נאר דער אויבערשטער איז דער ָ
האסט געוואוסט ַאז ָ
אנצוהאלטן ווייטער דעם כולל ,און דו ָ
ַ
בכח ָ
נאך יונגעלייט,
נאנט ,און דו קענסט ַאפילו ַארייננעמען אין דיין כולל ָ
האב איך געוואוסט ַאז דיין ישועה איז ָ
העלפןָ ,
געדאנק ַאז דו ביזט שוין ַא 'מוצלח' ,...און
קאַ ïא
ַ
ָאבער יעצט ,ווען דו ביזט מצליח און עס איז דיר ַאריין אין ָ
געפאר חלילה צו ער
גאנצער כולל אין ַא
דו
ַ
דאך דער ַ
טראכט ַאז 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה' ...איז ָ
ַ
וועט בכלל קענען עקזיסטירן.
באשעפער ברוך הוא ,אויך אין
פון די מעשה לערנען מיר וועגן די פליכט פון יעדן איינעם צו געדענקען דעם ַ
די "הצלחה שבתוך ההצלחה"...
באבוב'ער רב ,הרה"ק בעל "קדושת
האט ַא איד געפרעגט דעם ָ
טו אין צייט פון די ביטערע צווייטע וועלט מלחמהָ ,
פאר די דייטשע רשעים
פארהוילט ער זיך און ערלויבט ַ
ציון" זצ"ל הי"ד ,וואו איז דער אויבערשטער ...ווי ַאזוי ַ
הארץ גלוסט" ,להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים" רח"ל?
וואס זייער ַ
ימ"ש צו טוהן ָ
וואס וואוינט אין ַא שיינע גרויסע הויז,
האט דער "קדושת ציון" געענטפערט מיט ַא משלַ ,א נגיד'ישער איד ָ
ָ
גארטן און דעם דערנעבנדיגן
גארטן ,שטייט ַא מויער ָאïצוטיילן צווישן דעם ָ
גארטן אינדרויסן .ביים עק פונעם ָ
מיט ַא ָ
האט שטענדיג
באלעבאס ָ
ָ
פארציקנדע חיות ,לייבן ,וועלף און בערן .דער ַ
פארשידענע ַ
וואלד ,וואו עס ווירבלען ַ
ַ
דארט
וואלד ,ווייל עס קען איהם ָ
וואגן ַאריבערצוקריכן דעם צוים צום ַ
זאל נישט ַ
אנגעווארנט זיין קליינעם זון ,ער ָ
ָ
ָ
כאïן ַא מסוכן'דיגע חיה רח"ל און פ ַארצוקן ל"ע.
ַ
ווארענונג ,און ער איז
דאס קינד נישט
טאטן'ס ָ
געפאלגט זיין ַ
ָ
האט ָאבער ָ
ווי ס'איז דער שטייגער פון קינדערָ ,
האט ער געטוהן פון צייט צו צייט .יעדעס
וואלד ,און ַאזוי ָ
אריבערגעקראכן דעם מויער צו דער זייט פונעם ַ
ָ
יא ַ
ָ
באשלאסן
ָ
פאטער ַ
האט דער ָ
טאגָ ,
נאכגעלאפן ,כדי איהם צוריקצוברענגען לשלום .איין ָ
ָ
מאל ,איז זיין טאטע איהם ָ
ָ

ãé
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פארשטעלט
זאל וויסן
האט זיך ַ
אלזא ,דער טאטע ָ
אלעמאל"ָ ַ ...
ָ
פאר ַ
"איינמאל ַ
ָ
צו לערנען דעם זון ַא "לעקציע" ,ער ָ
וואס
פאר ַא לייב ,און ָאנגעהויבן קריכן "אויף ַאלע פיר" ,און
געלאזט הערן געשרייען פון ַא לייב .אין דער מינוט ָ
ָ
ַ
וואלד ,איז דער "לייב" געקומען צו לויפן צום קינד און איהם
אריבערגעטראטן די ערד פונעם ַ
ָ
האט ַ
דאס קינד ָ
ָ
ראטעווע מיך!" .דער
דאס קינד געשריגן:
געביסןַ .א
טאטע! ַ
"טאטע! ַ
ַ
האט ָ
פארוואונדעטערָ ,
דערשראקענער און ַ
ָ
האט ָאבער נישט געענטפערט...
טאטע ָ
ַ
דאך געשריגן
טאטן:
דאס קינד איז צוריקגעקומען ַאהיים ,און
האב ָ
"טאטע ,איך ָ
ַ
געהאט ַא טענה צום ַ
ַ
ווען ָ
פאטער איהם געענטפערט:
האט דער ָ
ראטעווען?"ָ ,
פארוואס ביזטו נישט געקומען מיך ַ
טאטע! ַ ָ
'טאטע! ַ
ַ
האט
וואס ָ
דאס בין איך ַאליין געווען דער ָ
נאר ָ
דאס איז נישט געווען ַא לייבָ ,
זאלסטו ַאז ָ
 קינד לעבן ,וויסן ָ'טאר נישט ַאריבערשפרינגען די צוים...
זאלסט לערנען "אויף דער אייגענער הויט" ַאז מ ָ
דיך געביסן ,כדי דו ָ
נאר פון דעם
האט דער "קדושת ציון" זצ"ל אויסגעפירט ַ -אלע צרות און יסורים זענען ָ
דער נמשל איז ָ -
האבן שכל צו גיין אין זיינע וועגן,
זאלן ָ
פאר ַא "לייב" ,כדי מיר ָ
פארשטעלט ַ
האט זיך יעצט ַ
וואס ער ָ
אויבערשטעןָ ,
זאלן זיך ח"ו נישט דערווייטערן פון איהם...
און מיר ָ
האט געהייסן "שיטים" .די מואבים
וואס ָ
זאגט )סנהדרין קו (.וועגן דעם חטא פון די אידן אין דעם ָארט ָ
טז די גמרא ָ
)פלאקס( ,און ווען ַא איד איז ַאריינגעקומען אין
פארקויפן קליידער פון ïשתן
ַ
האבן ַאוועקגעשטעלט געצעלטן צו ַ
ָ
אנגעבאטן צו טרינקען וויין פון די עמונים .די גמרא דערציילטַ ,אז
ָ
האט מען איהם ָ
געצעלט פון דעם מואביָ ,
האט געטרינקען פונעם וויין,
נאך דעם ווי דער איד ָ
נאך געמעגט טרינקען וויין פון גוים ,און ָ
האט מען ָ
דעמאלס ָ
ָ
אויפגעפלאקערט אין איהם דער יצר הרע.
האט ïלוצלינג
ַ
ָ
זאגט הגאון רבי חיים שמולעוויץ זצ"ל ,דער ראש ישיבה פון דער מירער ישיבה אין ירושלים ,מורא'דיגע ווערטער:
ָ
נאר עס קומט
זאגט די גמרא ַאז
פארבאטן צו טרינקען "סתם יינם"ָ ,
נאך נישט געווען ַ ָ
דעמאלס איז ָ
ָ
נישט אומזיסט ָ
וואלטן זיי נישט געטרינקען דערפון ,און ממילא,
אונז לערנעןַ ,אז אויב עס
וואלט שוין געווען דער איסורָ ,
דעמאלס ָ
ָ
האבן
וואלטן זיי נישט
וואס די אידן ָ
נאר פון דעם ָ
גאנצער חטא איז געקומען ָ
געהאט די שרעקליכע נפילה .דער ַ
ַ
ָ
נישט ַאוועקגעשטעלט ַא גדר צו אסר'ן "סתם יינם".
געזאגט" ,לכה ארה לי יעקב"" .ארה" איז
האט
ָ
וואס בלעם ָ
יז מיט דעם טייטשט דער "ערוגת הבושם" ,די ווערטער ָ
וואס מיינט אויסïרעסן .ביי פייגן געפינען מיר ְ)פאה פ"א מ"ד ,שבת סחַ (.אז ס'איז נישט
פון לשון "אורה בתאנים"ָ ,
פאר
האט בלעם מרמז געווען ַ
דאס ָ
פארשידענע צייטןָ .
נאר אין ַ
"לקיטתו כאחת" .מ'קלויבט נישט די פייגן אין איין זמןָ ,
זאלסטו וויסן ַאז דו וועסט זיי נישט קענען ָאïרייסן
בלק :אויב דו ווילסט ָאïרייסן אידן פון זייער שורש אין קדושהָ ,
דערנאך ַא צווייטן גדר,
אראïנעמען פון זיי איין גדר פון קדושה ,און
פון שורש אויף
ָ
דארסט קודם ַ ָ
נאר דו ַ
איינמאלָ ,
ָ
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æà© ,(äùåã÷ä øòù ,"ùôðä éìòá") èáééøù ì"æ ã"áàø øòã
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© ñàã
¨ ïòî èéä ,ïâéåà éã èéä'î ïòåå .ïâéåà
ïåà ,õøàä
© ïééæ ïåà ïâéåà òðééæ èéä ñàåå
¨ ùèðòî øòã
æéà ,õøàä
¨© ïéà ïèéäòâtà
 øòtøò÷ ïöðàâיח.
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 ùåã÷ä "íééçä øåà" øòâéìééä øòãיט àîåé ¯ é"ëåòéæ
¨ ¯ æåîú å"è ,àìåìéäã
ïéà ÷åñt íòã óéåà èâàæ
."íéèùá ìàøùé áùéå" (à ,äë) äøãñ øòâéèðééä øòã
© äáéñ éã èâàæ
¨ ÷åñt øòã
åàöéù éôì" ,äøéáò éã øàô
©
ãìàáéåå
."åìùëð íùå ...ìàøùé äðçîì õåç ìééèì íòä

שטאïל ,ביז זיי וועלן חלילה ָאנקומען אין שאול תחתיות רח"ל.
נאך
אראïפירן
ַ
שטאïל ָ
ַ
און ַאזוי קענסטו זיי ַ ָ
האט
האט אין דער
מאן ָ
פאלגענדע מעשהַ :א רייכער ַ
ïאסירט די ָ
מאראקאַ ,
פאסָ ָ ָ ,
שטאט ַ
ָ
יאר צוריקָ ,
ַארום ָ 240
געפאנגען ,פלעגט ער ַאוועקשענקען
האט
ליב
ַ
וואס ער ָ
פאנגען חיות .די חיות ָ
געהאט ַארויסצוגיין פון צייט צו צייט ַ
ַ
ïאלאץ.
האט זיך געפונען אין קעניגליכן ַ ַ
וואס ָ
פאר'ן "טור-גארטן" )"זו"( ָ
ַ
באשלאסן איהם ַאליין צו
ָ
האט ער ַ
מאל ָ
דאס ָ
נאר ָ
פאנגען ַא קליינעם לייבָ ,
איינמאל איז איהם געלונגען צו ַ
ָ
האט איהם ערצויגן .מיט דער צייט,
האט איהם גענומען צו זיך ַאהיים ,און ער ָ
"ערציען" ביי זיך אינדערהיים ...ער ָ
מאן צוגעבונדן דעם לייב מיט ַא
אויפגעוואקסן ,און איז
איז דער קליינער לייב
האט ער רייכער ַ
געווארן מסוכן'דיגָ .
ָ
ַ
וואס זענען געווען אויף
גראטעסָ ,
האט ער צוגעבונדן צו די אייזערנע ַ
שטריק ,און דעם צווייטן עק פונעם שטריק ָ
גאסַ .אזוי איז ער געווען זיכער ביי זיךַ ,אז
האט ָאïגעטיילט צווישן זיין הויף און די ַ
וואס ָ
דער שטיינערנער צוים ָ
ïאסירן.
גארנישט ַ
עס וועט ָ
געוואלט ַאהיימפירן
האבן
ָ
יאריד .ווען זיי ָ
ïאס צוויי סוחרים ,צו קויפן סחורה אויפ'ן ַ
אמאל זענען ָאנגעקומען אין ַ
ַ ָ
באמערקט דעם עק
האבן שטריק
האבן זיי
האט ַ
צוזאמענצובינדן די סחורה .איינער פון זיי ָ
ַ
געדארפט ָ
ַ
די סחורהָ ,
פאר זיין שותף,
האט ער
געזאגט ַ
ָ
פון ַא שטריק צוגעבונדן צו דער אייזערנער צוים אויפ'ן הויף פון דערמאנטן גבירָ .
האב
וואס איך ָ
דאך גענוג ָאïצורייסן דעם שטריק ָ
גאנצן בינטל מיט שטריק? ס'איז ָ
דארפן מיר קויפן ַא ַ
וואס ַ
"נאך ָ
ָ
דאך נישט
געזאגט,
האט דער צווייטער סוחר איהם
מ'טאר ָ
ָ
ָ
געפונען ,און מיר וועלן עס נוצן צוצובינדן די סחורהָ .
האט ָאבער זייער געגליסט צו נעמען דעם
וואס געהערט צו איהם .דער שותף ָ
זאך ָ
ַאוועקנעמען ביי ַא צווייטן ַא ַ
זאלן ָאננעמען ַאז ס'איז ַאן עבירה )צו נעמען דעם שטריק(,
האט
"אפילו אויב מיר ָ
פאר צווייטןַ ,
געזאגט ַ
ָ
שטריק ,און ער ָ
אזא שטריק? בלויז איינצלנע ïרוטות."...
וואס איז דען ווערד ַ ַ
נאר ַא קלייניגקייטָ ...
אזא גרויסע עבירהָ ,
איז עס נישט ַ ַ
"פאר ïרנסה"...
נאר
בפרט ַאז
ַ
מ'דארף עס ָ
ַ
האט איהם
זאל צונעמען דעם שטריק .ער ָ
האט ָאבער בשום אופן נישט מסכים געווען ער ָ
דער ערליכער שותףָ ,
האט ַארויסגענומען ַא מעסער ,און ָאïגעשניטן דעם
וואגן .דער צווייטער סוחר ָ
איבערגעלאזט ,און איז ַארויף אויפ'ן ָ
ָ
באוויזן און
האט זיך ַ
לאנג געשלעïט דעם שטריק ,ביז דער לייב ָ
האט ַאזוי ַ
שטריק ,און ָאנגעהויבן שלעïן ...ער ָ
פארשטאנען ַאז יעצט איז ער פריי ,ער איז ַאריבערגעשïרינגען
ַארויסגעקוקט דורך די
ַ
האט דער לייב ַ
גראטעסָ ...
ַ
האט געשריגן ,און דער
די מויערַ ,ארויפגעשïרינגען אויפ'ן סוחר ,און זיך גענומען רייסן פון איהם שטיקער ...ער ָ
פארוואס ער שרייטָ ,אבער דערווייל איז שוין געווען צו שïעט .דער
האט זיך אויסגעדרייט זעהן ַ ָ
צווייטער שותף ָ
שותף איז שוין געלעגן ַא טויטער רח"ל אויף דער ערד .עס זענען געזעסן "שבעה"  20מענטשן )זיינע זין ,טעכטער ,די
אלמנה ,זיינע עלטערן ,ברידער ,און שוועסטער(.
וואס
האט ַא רב וועלכער איז געקומען מנחם אבל זיין,
נאר ,זעהט ָ
געזאגט צו די אבלים" :זעהט ָ
ָ
אין די "שבעה" ָ
אראפנעמען ַא שטריק איז ער אומגעקומען רח"ל און גורם געווען
עס מיינט אויפצורייסן ַא קליינעם 'גדר' ,מיט ַ ָ
דארפן זיצן "שבעה" ל"ע.
פאר די משïחהַ ,אז  20מענטשן ַ
ַאזוי פיל צער ַ
נאר ַא קליינער "גדר" ,און עס וועט
דא איז ָ
פאר דעם מענטש ַאז ָ
דאכט זיך ַ
פון דעם לערנען מירַ ,אז אפי' ווען עס ַ
דאס זעלבע קענען מיר
גארנישט געשעהן אויב ער וועט עובר זיין אויפ'ן גדר ,איז ָאבער זיין סוף ַא ביטערער רח"לָ .
ָ
מאכט
פארשטייט נישט ַאז מיט דעם ַ
פאר זיך ַא קליין "שטריקל"ַ ,א קליינעם גדר ,און ער ַ
זאגן ,דער מענטש עפנט ַ
ָ
באוויינען איהם ,און
וואס ַ
נאר ַאלע ַארומיגע ָ
מאכט ער חרוב זיין אייגענע וועלטָ ,
נאר ַ
ער זיך ַאליין חרוב ,און נישט ָ
באצייטנס פון אויפרייסן ַאפילו דעם קלענסטן גדר.
דארף מען זיך היטן ַ
דערנאך איז שוין צו שïעט .דעריבער ַ
ָ
יח עס שטייט אין ספר "מחזה עינים" )דף ו .טור ב'( ַא רמז אויף די ווערטער פון דער גמרא )תענית כד" (.כלה שעיניה
דאס
פאר יעדע מענטשַ ,אז אויב זיינע אויגן זענען "יפות"ָ ,
דאס איז ַא רמז ַ
יפות ,אין כל גופה צריכה בדיקה"ָ .

æè
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'דארף
גאנץ און ָאפגעהיטן בקדושה ,און מ ַ
גאנצער גוף איז ַ
הייסט ,ער היט זיינע אויגן ריכטיג ,ווייזט עס ַאז זיין ַ
נאכקוקן.
איהם נישט ָ
הגה"ק בעל "משנת חסידים" זצ"ל טייטשט )אין ספר "חושב מחשבות"( ,דעם ïסוק )דברים כח ,לד( "והיית משוגע ממראה
נאר
זאגן )סוטה ג" (.אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות" .דער מענטש זינדיגט נישטָ ,
עיניך" .די חז"ל ָ
זאגט דער ïסוק :והיית "משוגע" ,דו וועסט זינדיגן חלילה.
אויב עס גייט ַאריין אין איהם ַא 'רוח שטות' .אויף דעם ָ
'טאר נישט קוקן.
"ממראה עיניך" ,ווייל דו קוקסט מיט דיינע אויגן וואו מ ָ
באקאנט די סגולה צו לערנען דעם ספר "אור החיים" הקדושַ ,אז עס העלפט ברוחניות ובגשמיות,
יט ס'איז שטארק ַ ַ
בבני ,חיי ,ומזוני רוויחי.
וואס
פאר'ן ַאלטן סקווערער רבי'ן ,הרה"ק רבי יעקב יוסף זצ"לַ ,א בחור ָ
ברוחניות  -ווען מ'פלעגט מזכיר זיין ַ
האט זיך ָאנגעהויבן גליטשן ח"ו ,פלעגט ער הייסן לערנען מיט'ן בחור "אור החיים" הקדוש )מ'קען לערנען יעדן שטיקל
ָ
וואס מ'וויל ,נישט דווקא ענינים פון מוסר(.
ָ
געהאט ַא שיעור
האט
ַ
טארנער רב ,הגאון רבי מאיר אריק זצ"לָ ,
עס ווערט געברענגט )"המאיר לעולם" ,ע' נג( ַאז דער ָ
דאס
האט
געזאגטַ ,אז ָ
ָ
גאנצן ïירוש פון "אור החיים" הקדוש אויף דער ïרשה .ער ָ
וואך דעם ַ
קבוע צו ענדיגן יעדע ָ
האט ער געשïירט ַאז ער איז
גאנצן "אור החיים" אויף די ïרשהָ ,
האט געענדיגט דעם ַ
מאל ווען ער ָ
ערשטע ָ
געווארן ַא נייער מענטש.
ָ
בראשוב'ער רב ,דער גאון רבי דוד שפערבער זצ"ל )מחבר פון ספר "אפרקסתא דעניא"( ,איז הגה"צ
בני  -ביי די לוי' פון
ַ
צוזאמען מיט גערער רבי'ן,
געגאנגען
מענדעלסאהן זצ"ל ,דער רב פון דעם חרדי'שן ישוב קוממיות,
רבי בנימין
ַ
ַ
ָ
פאר'ן "לב שמחה",
האט דערציילט ַ
הרה"ק בעל "לב שמחה" זצ"ל )וועלכער איז דעמאלטס נאך נישט געווען גערער רבי( ,און ער ָ
אמאל איז ער געווען ביי
ַאז דער
נאך די חתונה נישט זוכה געווען צו זש"קָ ַ .
יארן ָ
לאנגע ָ
האט ַ
בראשוב'ער רב ָ
ַ
האט איהם געהייסן לערנען ַא געוויסן שטיקל
הרה"ק בעל "אמרי יוסף" זי"ע פון סïינקא ,און דער "אמרי יוסף" ָ
האט ַאזוי
געהאלפן צו ווערן בזרע של קיימא .דער
אין ספר "אור החיים" הקדושַ ,אלס ַא סגולה
בראשובער רב ָ
ַ
ָ
געווארן מיט קינדער .שפעטער
געהאלפן
האט געלערנט דעם שטיקל אין "אור החיים" ,און ער איז ב"ה
ָ
ָ
געטוהן ,ער ָ
האט איהם געהייסן לערנען.
האט דער
וואס דער "אמרי יוסף" ָ
דאס ָארט אין "אור החיים" ָ
פארגעסן ָ
בראשוב'ער רב ַ
ַ
ָ
געזאגט צום קוממיות'ער רב:
האט דער "לב שמחה"
ָ
ָ
געהאלפן
זאגן! אין אמת'ן ַאריין ,איז יעדעס שטיקל אין דעם הייליגן ספר מסוגל
ָ
וואס יעך )איך( וועל דיר ָ
 הער ָהאט
צו ווערן מיט קינדער.
האט ליידער נישט זוכה געווען צו זרע של קיימאָ ,
וויבאלד דער "אור החיים" הקדוש ָ
ַ
גאנצן 'כח המוליד' אין זיין ספר!
ער ַאריינגעלייגט דעם ַ
קאריצער
טאקע אויך אין "אמרי פנחס"") ,ליקוטי אמרי פנחס" ח"ב ,שער התורה ,אות יג( ַאז הרה"ק רבי פנחס'ל ָ
ַאזוי שטייט ַ
האט ער ַאריינגעלייגט זיין
האט נישט
געזאגטַ ,אז
האט
געהאט קינדערָ ,
ַ
וויבאלד דער "אור החיים" הקדוש ָ
ַ
ָ
זי"ע ָ
גאנצן כח ההולדה אינעם ספר" .שמכיר במחבר שאין לו בנים ,וכל כח הפורה שלו הניח בספרו זה".
ַ
דאקטאר
האט נישט
ָ
נאך דער חתונה .דער ָ
יארן ָ
לאנגע ָ
געהאט קיין קינדער ַ
ַ
הרה"צ רבי הלל שלעזינגער ז"ל ָ
אראïגעפארן
האט איהם
ָ
האבן קינדער" .איז ר' הלל גלייך ַ ָ
גראז ,וועסטו ָ
וואקסן ָ
האנט וועט ַ
געזאגט" ,ווען אויף מיין ַ
ָ
ָ
דארט מקבל געווען אויף זיך צו לערנען אור החיים הקדוש לכל הפחות
האט ָ
צום ציון פון אור החיים הק' ,און ער ָ
געווארן מיט זש"ק .זיינע דריי איידימער זענען געווען מגדולי
געהאלפן
דערנאך
באלד
ָ
ָ
ָ
וואך ,און ער איז ַ
איינמאל ַא ָ
ָ
האלבערשטאם זצ"ל ,חבר הבד"צ דהעדה החרדית בירושלים עיה"ק  (2הגה"צ רבי
ַ
ירושלים (1 :הגה"צ רבי משה ַ
משה נחום שפירא זצ"ל ,מח"ס הר הקודש ומשנת כסף  (3הגה"צ רבי סנדר פריינד זצ"ל.
האלבערשטאם זצ"ל ,חבר הבד"צ דירושליםַ ,אז זייער
ַ
נאך מער דערציילן די קינדער פון הגאון הצדיק רבי משה ַ
ָ
דאקטאר
ָ
פאר ַא געוויסן טיïול ,און דער ָ
דאקטאר ַ
ָ
אמאל געווען ביי ַא ָ
מוטער ,הרבנית שתחי' ,איז ַאלס קליין קינד ַ ָ
פארשïרייט אין ירושלים,
)וואס איז
באמערקט ביי איר ַא חשש פון דער דיפטעריע מחלה רח"ל
דעמאלטס געווען זייער ַ
ָ
ָ
האט ַ
ָ
געוואלט ַאïערירן .איז
באלד
און פון איר
ַ
ָ
האט ַ
דאקטאר ָ
ָ
קלאס ,זענען דריי קינדער ַאוועק פון דער וועלט פון די מחלה רח"ל( .דער ָ
אריבערגעלאפן צום ציון פונעם אור החיים הק' ,און מקבל
ָ
פאטער ,הרה"צ רבי הלל שלעזינגער זצ"ל ,שנעל ַ
איר ָ
געווען אויף זיך מחזק צו זיין זיין שיעור אין אוהחה"ק ,און איז דערנאך געגאנגען אין בית המדרש פונעם "אור
אלטשטאטָ ,אנגעצונדן ַא לעכט לע"נ האור החיים הק' ,און מקבל געווען אויף זיך ערב
ָ
החיים" הקדוש אין דער ַ
געווארן לאיוש"ט.
שבת צו צינדן ַא לעכטל ,און ב"ה ,זי איז געזונט
ָ
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אמאל איז ַא זון פון הרה"ק
וואס עס שטייט אין ספר "אמרי פנחס" )שער התורה ,קלג( ַאז ַ ָ
באקאנט ָ
חיי  -עס איז ַ ַ
בלאט
טאג ַא
ַ
האט גענומען אויף זיך צו לערנען יעדן ָ
קאריצער זי"ע געווען נישט געזונט ל"ע ,און ער ָ
רבי פנחס'ל ָ
שקלאוו.
געווארן אין
וואס זענען געדרוקט
ָ
ָ
"אור החיים" אין די גרויסע חומשים ָ
פארלוירן דעם כח הראיה
האט איינער פון די חשוב'ע ראשי ישיבה אין ארץ ישראל ,ליידער ַ
יאר תשע"גָ ,
אין ָ
יארצייט פונעם
האבן איהם
טאג פונעם ָ
געזאגט ַאז ער וועט מער נישט קענען זעהן ח"ו .אין ָ
ָ
דאקטוירים ָ
רח"ל .די ָ
האט זיך געשלעïט
זאלן איהם פירן צום ציון ,און ער ָ
האט ער געבעטן זיינע תלמידים ,זיי ָ
"אור החיים" הקדושָ ,
טאג
האט ער מקבל געווען אויף זיך צו לערנען יעדן ָ
דארטָ ,
אויפ'ן שווערן וועג ַארויף צום ציון אויפ'ן הר הזיתיםָ .
דעם ïירוש "אור החיים".
דאקטאר געזעהן
ווען ער איז געקומען עטליכע שïעטער אין
ָ
האט דער ָ
פאר פרישע אונטערזוכונגעןָ ,
שפיטאל ַ
ָ
האט ָאנגעהויבן
וואס איז ממונה אויף די ראיה פון מענטשָ ,
אינעם "טעסט" אויף זיין מחַ ,אז דער טייל פון מח ָ
זאל קענען
דאקטאר איהם געראטן זיך צו ָאïערירן אויף די אויגן ,כדי ער ָ
ָ
האט דער ָ
ַארבעטן געהעריג ...ממילאָ ,
נאר איין מעשה פון טויזנטער.
דאס איז ָ
באקומען די ראיה .היינט ,זעהט ער ,ברוך ה' ,אויף די אויגןָ ...
צוריק ַ
געפארן צום ציון
פאלגענדע מעשהַ :א גרוïע יונגעלייט זענען
ָ
מזוני  -מיר זענען געווען עדות ,צוזעהענדיג די ָ
טאג פונעם ָיארצייט( ,און גערעדט וועגן די סגולה צו נעמען אויף זיך צו לערנען זיין
פון "אור החיים" הקדוש )נישט אין ָ
הייליגן ספר ,ווייל ַאזוי קען מען ïועל'ן גרויסע ישועות.
דארט געוועןַ ,א מוכר ספרים ,דערציילטַ ,אז ער איז
וואס איז ָ
האט איינער פון די יונגעלייט ָ
טאג שïעטערָ ,
ַא ָ
האט ïשוט נישט
לעצטנס "געבליבן שטעקן" מיט הונדערטער ספרים  -צווישן זיי 250 ,סעטס "אור החיים" .ער ָ
נאכט פריער,
שאדן
סאך געלט .דערציילט ערַ ,אז ַא ַ
געהאט ַא ַ
ַ
האט ָ
פאר די ספרים ,און ער ָ
געהאט קיין קונים ַ
ַ
געוואנדן צו איהם
האט זיך
האט ער גענומען אויף זיך צו לערנען בקביעות אין דעם ספר ,און יענעם
ָ
פרימארגןָ ,
ָ
ָ
סאך ספרים ,צווישן זיי  250סעטס "אור החיים"...
באשטעלט ביי איהם ַא ַ
ַא ספרים-געשעפט ,און ַ
דער הייליגער "אור החיים הקדוש" זי"ע שרייבט אויפ'ן ïסוק )שמות כב ,ו( "כי יתן איש אל רעהו" וגו'" ,שאין לך
נישטא ַאפילו ַא מינוט
שעה ורגע שאין ה' עושה פעולה עם האדם ,בין בבחינת גופו בין בבחינת צרכיו" .עס איז
ָ
וואס דער אויבערשטער טוט נישט א ïעולה מיט'ן מענטש ,ער איז משגיח אויף איהם ,סיי בנוגע זיין גוף ,סיי
ָ
בנוגע ַאלע זיינע באדערפענישן ,עכל"ק.
באשעפער
וואס דער ַ
קומט אויסַ ,אז אויך ווען דער מענטש זעהט נישט מיט זיינע אייגענע אויגן די גרויסע חסדים ָ
דארף ער גלייבן ַאז ַאזוי איז עס באמת ,און אדרבה ,לויט די גרויסע פינצטערנישַ ,אזוי גרויס איז
טוט מיט איהםַ ,
באהאלטן ַא גרויסע לעכטיגקייט.
וואס וועט קומען אויף איהם ,ווייל אונטער די פינצטערניש איז ַ ַ
די לעכטיגקייט ָ
דארף וויסןַ ,אז יעדע הסתרה
מאל אין "אור החיים" הקדושַ ,אז דער מענטש ַ
סאך ָ
דער ענין געפינען מיר ַא ַ
פאר איהם.
איז באמת ַא גרויסע טובה ַ
באזעצן אין טבריהָ ,אבער
האט לכתחילה
געהאט בדעה זיך צו ַ
ַ
ס'איז באקאנטַ ,אז דער "אור החיים" הקדושָ ,
באזעצט אין ירושלים ,ומעשה שהיה כך היה:
אוועקגעפארן פון טבריה ,און זיך ַ
ָ
צוליב ַא מעשה שהיה ,איז ער ַ
אמאהל געזעסן ביי ַא סעודה מיט הגה"ק רבי חיים אבולעפיא זי"ע )מנוחת קדשו אין
דער אור החיים הק' איז ַ ָ
פראגע פון רבי חיים אבולעפיא,
געוואלט מיטעסן .אויף די
האט דער אוהחה"ק נישט
ַ
ָ
טבריה( .אינמיטן די סעודהָ ,
דערנאך
דארט ַא רוח פון טומאה רח"ל.
ָ
האט דער אוהחה"ק געענטפערט ַאז ער שïירט ָ
פארוואס ער עסט נישטָ ,
ַ ָ
שלאף רח"ל ,און פון
געשטארבן אינמיטן
דארט ,איז די משרתת
ָ
ָ
האט זיך ַארויסגעשטעלטַ ,אז צוויי צימערן פון ָ
ָ
האט מרגיש געווען .כדי נישט גורם צו זיין חלישות הדעת
וואס דער אוהחה"ק ָ
דעם איז געווען דער רוח הטומאה ָ
יא געשïירט דעם רוח הטומאה פון דעם טויט פון די
האט ָ
פאר רבי חיים ַאבולעפיא" ,מי גדול ממי"ַ ,אז ער ָ
ַ
דעמאלט
האט דער אוהחה"ק זיך
ָ
האט עס נישט מרגיש געווען ,צוליב דעם ָ
משרתת און רבי חיים ַאבולעפיא ָ
אריבערגעפארן וואוינען אין ירושלים.
ָ
ַאוועקגעצויגן פון טבריה ,און איז ַ
געווארן
פאר זיינע פרויען )וועלכע זענען שïעטער נטמן
האט
ָ
איבערגעלאזט ַ
ָ
עס איז ידוע ַאז דער אור החיים הקדוש ָ
אוועקבארגן
ָ
וואס זיי וועלן ַ
זאלן זיך קענען מפרנס זיין פון דעם ָ
ïאר תפילין ,כדי זיי ָ
נישט ווייט פון מקום מנוחת קדשו( ַא ַ
זאלן
אנגעזאגט די ווייבער ,זיי ָ
ָ
האט ָאבער ָ
צאלן געלט דערפאר .ער ָ
פאר מענטשן צו לייגן תפילין ,און יענע וועלן ָ
ַ
געזאגט,
האט
זאלן נישט אויסרעדן בשעת'ן
ָ
טראגן די תפילין .ער ָ
ָ
בארגן די תפילין ָ
וואס ָ
שטארק מקïיד זיין ַאז די ָ
ַ
ַאז אויב מ'וועט רעדן מיט די תפילין ,נעמט ער נישט קיין אחריות דערויף.
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האבן
דארף צו זיין .זיי ָ
טאקע ָאïגעהיטן זיינע ווערטער ווי עס ַ
האבן ַ
די פרויען פונעם "אור החיים" הקדוש ָ
האבן געדינט
האבן
געבארגט די תפילין ,נישט אויסצורעדן מיט די תפילין ,און זיי ָ
ָ
וואס ָ
אנגעווארענט ַאלע ָ
ָ
שטארק ָ
ַ
בארגן די תפילין ,און ïונקט איז די פרוי
אמאל ַאז עס איז געקומען ַא סוחר ָ
מאכט זיך ַ ָ
ַאלס שומרים דערויףַ .
ארויסגעגאנגען פון צימער ,און ַא גוי איז ַאריינגעקומען רעדן מיט'ן סוחר וועגן מסחר.
ַ
דאן געווען ממונהַ ,
וואס איז ַ
ָ
באמערקט ַאז דער סוחר רעדט מיט'ן גוי ,און איהם ָאנגעשריגן.
האט זי ַ
ווען די פרוי איז צוריק ַאריינגעקומעןָ ,
האט מען בודק געווען די תפילין ,און זיי זענען געווען ליידיג ...ס'איז שוין מער נישט געווען דערין קיין
שïעטער ָ
אותיות.
פאר'ן גערער רבי'ן ,הרה"ק בעל "לב שמחה" זצ"לַ ,אז עס איז איהם שווער צו
האט זיך ָאïגערעדט ַ
כ ַא בחור ָ
געזאגט" :אויב
האט דער "לב שמחה" איהם
ָ
האט געבעטן ַאן עצה און הדרכהָ .
גאס ,און ער ָ
גיין אויף דער ַ
זאגן ,אויב דו קענסט נישט היטן דיינע אויגן,
האט געמיינט צו ָ
טאקע נישט ."...ער ָ
ס'איז שווער צו גיין ,גייט מען ַ
האט ער איהם
האט ער געשוויגן ַא צייט ,און
דערנאך ָ
ָ
דאן ָ
אריינלאזן אין ַא מקום סכנהַ .
ָ
טאקע נישט ַ
טארסטו זיך ַ
ָ
וויבאלד
גאס ,איז די ראיה נישט קיין ראיה ,ווייל
געזאגטַ ,אז אויב ער
ַ
טראכט דברי תורה בשעת'ן גיין אויף דער ַ
ַ
ָ
זאכן ,און עס ווערט נישט
"פארנומען ,מיט דעם
זיין מוח איז
דאך נישט ַאנדערע ַ
געדאנק פון לימוד ,זעהט ער ָ
ַ
ַ
זאכן,
דאך נישט קיין אינטערעסע אין מיאוס'ע ַ
האט ער ָ
אויפגעכאïט אין זיין מוח .סïעציעל ַאז ער לערנט תורהָ ,
ַ
גאס ,ווייל עס אינטערעסירט איהם נישט און
און ïונקט ווי ער ווייסט נישט וויפיל קעץ עס דרייען זיך אויף דער ַ
זאכן.
דארף איהם נישט אינטערעסירן ַאנדערע ַ
ער קוקט נישט אויף זייַ ,אזוי ַ
געווארן רח"ל ,איז
וואס איז נכשל
האט דער "לב שמחה"
ָ
געזאגט ,די קדמונים שרייבן ַאז דער מענטש ָ
ָ
אויך ָ
האט ער געטייטשט די ווערטער
זאל זיך תיכף דערמאנען ַא הלכה ,מתקן צו זיין דעם ïגם .מיט דעם ָ
זיין עצה ,ער ָ
זאגט רש"י" :ראה מעשה ונזכר
פון רש"י ז"ל אויפ'ן פסוק ביים סוף פון דער היינטיגער ïרשה )כה ,ז( "וירא פנחס"ָ ,
האט ער זיך דערמאנט די הלכה.
הלכה".
האט געזעהן די מעשה פון זמרי און די עבירה פון שיטיםָ ,
וויבאלד ïנחס ָ
ַ
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האט
פאר'ן גערער רבי'ן ,הרה"ק בעל "בית ישראל" זי"עַ ,אז ַא געוויסער מקובל ָ
באקלאגט ַ
האט זיך ַ ָ
כא ַא בחור ָ
געזאגט:
האט דער "בית ישראל" איהם
ָ
סאך "עין הרע'ס"ָ .
האט אויף זיך ַא ַ
געזאגט אויף איהם ַאז ער ָ
ָ
נארמאלן אופן -
שטארבן פון עין הרע און איינער
זאגט )ב"מ קזַ (:אז  99מענטשן
שטארבט אויף ַא ָ ַ
ַ
ַ
 די גמרא ָהאבן נישט געהיטן זייערע אויגן
"כדרך כל הארץ" .די כוונה דערפון איזַ ,אז  99מענטשן זענען
געשטארבן ווייל זיי ָ
ָ
ווי געהעריג...
אמאל ïורים געפרעגט איינע פון די חסידים ,מיט
דער
האט ַ ָ
סלאנימער רבי ,הרה"ק בעל "בית אברהם" זי"עָ ,
ָ
פאר קינדער אין חדר,
האט דער חסיד געענטפערטַ ,אז ער שרייבט ביכלעך ַ
באשעפטיגט זיךָ .
פאך ער ַ
פארא ַ
וואס ַ ַ
ָ
זאגט )אסתר ח ,ח( "כתבו על היהודים כטוב
האט דער "בית אברהם" איהם
געזאגט :דער ïסוק ָ
ָ
תינוקות של בית רבןָ .
זאלן זיין גוט ָאïגעהיטן )"כטוב בעיניכם"(...
זאלט אויסלערנען די קינדער ַאז די אויגן ָ
דאס מיינט ,איר ָ
בעיניכם"ָ .

