מטות  -מסעי

Mail@derparshakval.com

לשמיעת השיעורים בקול הלשון718-906-6444 :

אינהאלט
 מסעי- פרשת מטות
©
©
© èùéð æéà ñò ¯ 'ä éô ìò íäéàöåîì íäéòñî
 א. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . èìòåå øòã óéåà 'ìàôåö'
ïéé÷ ïàäøàô

 ה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äòåùé éã ñéåøà© èîå÷ ïééìà© äøö éã ïåô ¯ òùååé äðîîå
 יא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ñòë ïåô äãî òëéì÷òøù éã ïåô ïèéä êéæ ¯ äùî óåö÷éå
 טז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íåìù óãåøå íåìù áäåà ¯ ïøäà ìù åéãéîìúî éåä
¨ éã ¯ äåâéùä äéôãåø ìë
 יח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'íéøöîä ïéá éîé' éã ïéà æðåà åö ïèùøòáéåà íòðåô èéé÷èðòàð

דער פרשה קוואל  -מטות מסעי

à

éòñî úåèî
מסעיהם למוצאיהם על פי ה'  -עס איז נישט ַ ַ
© øéî èéî èàä
פארהאן קיין ¨ ñò ,ùèðòî
ìééåå ,éåæà© ïåà éåæà© èøéñàt
'צופאל' אויף דער וועלט
ַ
© áàä
¨ êéà ...èøà¨ ïñéååòâ à© ïéà ïøàôòâ
¨
èðâòâàá
ïéá êéà
¨ êéà ...ùèðòî íòðòé íäéàöåî úà äùî áåúëéå ...ìàøùé éðá éòñî äìà
ééåå ...éåæà© ïåà éåæà© èãòøòâ áàä
¨
¨ êéà áéåà ,øéî åö æéà .íäéàöåîì íäéòñî äìàå ,'ä éô ìò íäéòñîì
íòðòé ïéà ïøàôòâ
èùéð èìàåå
)¨ ä"ò åðéáø äùî ïåà
¨
¨ ,èøà̈ íòã èéåì ,ïòâðåàéö òøòééæ ïáéøùòâôéåà èàä
.ùéðòòùòâ òðòé èøàtùòâðééà
êéæ êéà èìàåå
¨ ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô ìòôàá
©
¨
© ¨
øéî èàä
ñàååøàô
,ïòééøùðà¨ ïééìà© êéæ èåè øò ééæ åàåå ïòâðåàéö òøòééæ ïòðòæ ñàã
©
(.ïòâðàâòâ
ïòðòæ
¨ åö ,èéé÷ùéøàð
© àæà
© © ïééâàá
© åö èìòôòâñéåà
ïåô ïøàô
¨
.øòäà© ïèøàã
äøåú éã .âéáééà óéåà ¯ "úåéçöð" à© æéà '÷ä äøåú éã
¨ ,å"ç éåæà© íúñ "úåéùòî éøåtéñ" èùéð èáééøù
øàð
'ø :éòñî úùøt ïéà äøåú éã æðåà èðøòì íòã óéåà ïáéøùòâ æéà ,äøåú øòã ïéà èâàæòâ
¨
©¨ ñòìà
èøòåå ñàåå
©
© ,äáøãà ...úåòè à© èñàä
¨ åã ,ãéà
øàôøòã
ò÷àè
© ïøàååòâ
¨
.ïáòì ïéà âòåå à© ïòðøòì åö æðåà ,úåøåã òìà© øàô
¨ ñò æà© èìàååòâ
¨
¨ øòèùøòáéåà øòã ìééåå
èéî ìàæ
èàä
 ïøéñàtא¨ ,
© éåæà© øéã æà© ,ïòðøòì åö øàô æéà äùøt øòã ïåô ãåîéì øòã
íòðòé óéåà èøéôòâ êéã øò èàä
¨ âòåå òðòãéùøàô
øéã èéî èòåå ñò åàåå èøà¨ íòã åö èééâ ñàåå
© ïáòì ïééæ ïéà êøåãà© èééâ ãéà øòãòé
©
©
©
"¨ èôà¨ .ïùéðòøò÷øòáéà ïåà "úåòñî
óéåà ïòâðàâòâ
èæéá åã èùéð .ùéðòòùòâ éã ïøéñàt
øòã èëàøè
ìàî

ïאסירונגען וואו ער קען זיך איינקויפן
פארשידענע ַ
פארן מענטש ַ
מאל טוט דער אויבערשטער ָאנגרייטן ַ
סאך ָ
אַ .א ַ
כאïט מיט ביידע הענט
האט שכל ,און ער ַ
וואס ָ
פאר דעם מענטש ָ
עולם הבא אין ַא מינוט ,און וואויל איז ַ
וואס מ'גיט איהם.
דאס ָ
ָ
יונגערמאן פון אונזער חבורה אין איינע פון די היימישע שטעט אין ארץ
עס דערציילט דער בעל העובדאַ ,א
ַ
האט ער געזוכט
סאך
יאר ָ
מיטגעמאכטָ 13 ,
ַ
האט ליידער ַא ַ
פאלגענדע מעשהַ :א חשוב'ער איד ,וועלכער ָ
ישראל ,די ָ
באטייליגט ביי ַא "קבלת
ַא שידוך ,שוין דעם צווייטן זיווג.
האט ער זיך ַ
מיטוואך ïרשת חוקת ,ב' תמוז שנת תש"פָ ,
ָ
מאכן ביי
וואס זענען געקומען פרייליך ַ
האט ער געזעהן ַא סצענע צווישן בעלי מלאכה ָ
דארט ָ
פאר ַא חתןָ .
פנים" ַ
האט
זאלָ ,
באשטעלט דעם ַ
האבן ָאïגעשמועסט דעם זמן החתונה ,און ַ
די חתונה ...אין ָאנהייב ,ווען די מחותנים ָ
פאטאגראפיסט .דער
איין מחותן
באשטעלן ַא ָ ָ ַ
געזאגט צום ַאנדערן מחותןַ ,אז ביי זיי איז איינגעפירט נישט צו ַ
ָ
זאל איבערבלייבן ַא "מזכרת"ַ ,אן
האט ָאבער זייער
האבן בילדער פון די חתונה ,כדי עס ָ
געוואלט ָ
ָ
צווייטער צדָ ,
סאך מענטשן...
ָאנדענק ,ווי ס'איז דער מנהג ביי ַא ַ
פאטאגראפיסט,
אלזא ,צוליב ַא
באשטעלט ַא ָ ָ ַ
טאקע ַ
האט יענער מחותן ַ
"מיספארשטענדעניש" צווישן די צדדיםָ ,
ַ
ַ ָ
אïכאïן בילדער...
"באוואפענט" מיט ַאלע נויטיגע כלים ,און זיך גענומען ָ ַ
וועלכער איז ָאנגעקומען צום "קבלת ïנים"ָ ַ ,
באשטעלן בילדער(
האט נישט
איז
'זאל ַ
געהאט חשק מ ָ
ַ
צוגעגאנגען צו איהם איינער פון די משïחה )פון דעם ַאנדערן מחותן וועלכער ָ
ַ
וואס פריער...
און איהם
דארט ,און בעסער ָ
אïטראגן פון ָ
ָ
זאל זיך ָ
טאןַ ,אז ער ָ
אנטשלאסענעם ָ
ָ
געזאגט אין ַאן ַ
ָ
באמערקט ,און עס
דער
דאס ַ
האט ָ
יאר אויף זיין זיווג שני(ָ ,
ווארט שוין ָ 13
האט עס אונז דערציילט )און ַ
וואס ָ
יונגערמאן ָ
ַ
געזאגט
פאטאגראפיסט ,און
ָ
האט מיטגעפילט דעם צער און עגמת נפש פון דעם ָ ָ ַ
האט איהם זייער וויי געטוהן ,ער ָ
ָ
האט יענער איהם
וואס איז
ïאסירט?"ָ .
האט ַ
דא ָ
וואס ָ
האסטו געזעהן ָ
געשטאנען נעבן איהם" :צו ָ
ַ
צו ַא איד ָ
זאלן די מחותנים זיך ַאליין ַאן עצה געבן איינער מיט'ן ַאנדערן."...
געענטפערט,
דאס דיין געשעפט?ָ ...
"וואס איז ָ
ָ
מיטגעמאכט ,און
האב
דער
ַ
וואס איך ָ
דאך ַאלעס ָ
זאגנדיג" :דו ווייסט ָ
נאכגעלאזטָ ,
ָ
האט ָאבער נישט ָ
יונגערמאן ָ
ַ
האב רחמנות אויף מיר ,און רוף ַאריבער
יארן זוך איך אויפצובויען ַא אידישע היים ַאזוי ווי פריערָ .
לאנגע ָ
שוין ַ
האט יעצט
וואס ער ָ
זאל מיר איבערגעבן דעם שכר פון די בזיונות ָ
פאטאגראפיסט ,און בעט איהם ער ָ
ַאהער דעם ָ ָ ַ
זאל מיר אויך געבן ַא ברכה."...
געליטן ,און ער ָ
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ווארימע
"באגאסן" דעם
פאטאגראפיסט איז
יונגערמאן מיט ברכות און ַ
ַ
האט ַ ָ
געווארן זייער נתרגש ,און ער ָ
ָ
דער ָ ָ ַ
זאל זוכה זיין אינגיכן צו טרעפן זיין זיווג ,און אויפבויען ַא בית נאמן בישראל מיט דורות ישרים
וואונטשן ,ער ָ
ומבורכים.
פאטאגראפיסט,
האט געפרעגט דעם ָ ָ ַ
נאך נישט געווען צופרידן דערמיט .ער ָ
אונזער "בעל העובדא" איז ָאבער ָ
האט דער
שאדן
האט
'האט איהם ַאוועקגעשיקט פון דער חתונהָ .
וואס מ ָ
געהאט פון דעם ָ
ַ
ָ
וויפיל געלט ער ָ
פארשטענדליך  -נישט דערבאשטייט פון  500שקלים
פאטאגראפיסט געענטפערטַ ,אז דער
)דאס איז  -זעלבסט ַ
ָ
געלט-שאדן ַ
ָ
ָ ָ ַ
פאר
יונגערמאן ָאפגעשריבן ַא "טשעק" אויפ'ן סכום פון  500שקלים ,און עס
האט דער
דערלאנגט ַ
ַ
ַ
ריכטיגער ïרייזָ .(...
פאטאגראפיסט.
דעם ָ ָ ַ
אנגעטראגן ַא נייעם שידוך .דער שדכן איז געווען איינער פון די
ָ
האט מען איהם ָ
עטליכע טעג שïעטערָ ,
יונגערמאן )עס איז געווען
אייגנשאפטן פון דעם
דארט געזעהן דעם מעלות און
ַ
ַ
האט ָ
באטייליגטע אין יענע חתונה ,און ָ
ַ
דינסטאג ïרשת ïנחס" ,יום שנכïל בו
וואכן שïעטער,
דאן קיינעם נישט געקומען אויפ'ן
ָ
געדאנק .(...צוויי ָ
ַ
וואס איז ביז ַ
ַא שידוךָ ,
"געבראכן טעלער" בשעה טובה ומוצלחת...
יונגערמאן
האט דער
ָ
ַ
כי טוב"ָ ,
וועגן דעם זכות פון ַא בזיון ,שרייבט שוין דער הייליגער רבי משה קורדובארו זי"ע ,אין ספה"ק "תומר דבורה"
טראכטן וועגן זיינע
זאל שטענדיג
ַ
פאלגענד :דער מענטש ָ
)פ"ב ,עצות ווי אזוי זיך צו געוואוינען מיט די מדה פון ענוה( ,ווי ָ
וואס וועלן
וואס זענען די בעסטע יסורים אויף דער וועלט ָ
זאגןָ ,
זאל ָ
זאל זיך וועלן רייניגן ,און ער ָ
עבירות ,ער ָ
זאך ווי
דא ַא בעסערע ַ
זאגן ,עס איז נישט ָ
זאל ָ
פאר מיר צו דינען דעם אויבערשטען? ער ָ
נישט זיין ַא שטערונג ַ
קראנקהייטן
פארמיידן פון איהם זיינע כוחות מיט
ַ
פארשעמען דעם מענטש און שעלטן איהם .זיי וועלן נישט ַ
וואס ַ
די ָ
דאס לעבן פון איהם ָאדער פון זיינע קינדער
און זיין שïייז און קליידונג ,און זיי וועלן נישט ַאוועקנעמען חלילה ָ
פאסטן און
דארף איך ַ
וואס ַ
זאגן ,צו ָ
האבן ַאזעלכע יסורים .ער וועט ָ
ח"ו .אויב ַאזוי ,וועט ער ממש גליסטן צו ָ
שוואכן מיך ָא ïפון עבודת ה' ,און איך
וואס
ַ
זאק ,און מלקות ָ
ïראווען סיגופים דורך ָאנטוהן אויף מיין קערïער ַא ַ
ַ
פארשעמען ,און מיין כח וועט
האבן ַא "סיגוף" ווען מענטשן וועלן מיך ַ
זאל ָ
נעם עס ַאליין .עס איז בעסער איך ָ
דאן ,ווען די בזיונות קומען אויף איהם ,קען ער זיך
אïגעשוואכטַ .
ַ
זיך נישט ָאïטוהן ,און איך וועל נישט ווערן ָ
האבן ,עכל"ק.
נאך וועלן ָ
פרייען מיט זיי ,און אדרבה ער וועט זיי ָ
ïאסירט מיט ַא קבוצה חשוב'ע יונגעלייט פון בני ברק :זיי פירן
האט ַ
וואס ָ
פאלגענד איז ַא מורא'דיגע מעשהָ ,
בָ .
שטאט ראשון לציון ,כדי מקרב צו זיין "דערווייטערטע" אידן ,דורך לערנען
וואך צו דער
פארן
ָ
איינמאל ַא ָ
ָ
זיך צו ָ
מיט זיי בחברותא.
"קאראנא" מגיפה רח"ל אין ארץ ישראל ,און מענטשן
האט געבושעוועט די ביטערע ָ ָ ַ
פאריאר ,שנת תש"פ ,ווען עס ָ
ַ ָ
שלאסן ,זענען די
געטארט
האבן זיך נישט
צוזאמענקומעןַ .אלע שולן און עפנטליכע ïלעצער זענען געווען גע ָ
ַ
ָ
ָ
געפארן קיין ראשון לציון.
דערמאנטע יונגעלייט פון בני ברק ,אויך נישט
ָ
באשלאסןַ ,אז ס'איז שוין
ָ
האבן די יונגעלייט ַ
בארואיגטָ ,
האט זיך ַאביסל ַ
ָאנהייב חודש סיון ,ווען דער מצב ָ
'-אקטיוויטעטן ,און ַאלס ַא הכנה צום הייליגן יום טוב פון קבלת התורה,
באנייען זייערע 'קירוב ַ
געקומען די צייט צו ַ
צוזאמענקומען
געפארן  -ווי ס'איז זייער ַאלטער מנהג  -צו דער שול אין ראשון לציון ,וואו זיי פלעגן זיך
זענען זיי
ַ
ָ
געלאזט וויסןַ ,אז צוליב
האט ָאבער דער גבאי פון דער שול זיי
ָ
מיט זייערע חברותות .צו זייער גרויסער ַאנטוישונגָ ,
טאג ,צום די תפילות
דער
מאל ַא ָ
נאר דריי ָ
געפאר פון דער מגיפה רח"ל ,ווערן די טויערן פון דער שול געעפענט ָ
ַ
דארט און
פון שחרית ,מנחה ,און מעריב .ער ,דער גבאי ,איז בשום אופן נישט געווען גרייט זיי צו ערלויבן צו זיצן ָ
לערנען.
האבן זיך
נאך דעם ווי זיי ָ
האבן אויף זייָ ,
זאל רחמנות ָ
האבן זיך ïרובירט איינבעטן ביי איהם ,ער ָ
די יונגעלייט ָ
האט זיך ָאבער
גאנצן וועג פון בני ברק ביז ַאהער ,קיין ראשון לציון .דער גבאי פון שול ָ
מאכן דעם ַ
באמיט צו ַ
שוין ַ
כאטש ָאנצינדן די לעקטער אין הויף פון
זאל ָ
האבן איהם געבעטן ער ָ
געהאלטן פעסט ביים זייניגן .אפילו ווען זיי ָ
ַ
האט ער אויך צו דעם נישט איינגעשטימט ,און
"אפענער שטח"(ָ ,
)אן ָ
זאלן קענען לערנען אין חצר ַ
דער שול ,כדי זיי ָ
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אנגעבאטן,
ָ
האט זיי ָ
פארלעגנהייט ,ביז איינער פון די אידן אין שול ָ
האבן זיך געפונען אין ַא גרויסע ַ
די יונגעלייט ָ
לאט" אונטער
לאדנט ער זיי איין ,צו קומען צום
געוואלט
האט היינט
ַאז
"ïארקינג ַ
ַ
ïראווען ַא "סיום"ַ ,
ַ
ָ
וויבאלד ער ָ
ַ
דארט לערנען במנוחת הנפש.
זיין הויז ,וואו ס'איז ברייט און לופטיג ,און מ'קען ָ
האבן ָאבער געקלערט ,אפשר וועט איינער פון די ָארטיגע איינוואוינער )מיט וועמען זיי לערנען בחברותא(,
די יונגעלייט ָ
האט דער "ראש הכולל"
קומען אין שול ,און ער וועט נישט וויסן ווי אהין זיי זענען
"פארשוואונדן" געווארןָ ...
ַ
פארגעשלאגןַ ,אז ער וועט בלייבן אין הויף פון דער שול ,און ווען ער וועט זעהן עמיצן ָאנקומען ,וועט ער איהם
ָ
ָ
לאט".
שיקן צו יענעם
"ïארקינג ַ
ַ
האט דער "ראש הכולל" ,וועלכער
אומגעפער  20מינוט שïעטער ,איז געקומען איינער פון די אידן אין דער שולָ .
האט אויפגעשיינט,
דאס ïנים פון דעם איד ָ
האט יעצט געדינט ַאלס "שומר" ,געפרעגט דעם איד צו ער וויל לערנעןָ .
ָ
האט דער איד געענטפערטַ ,אז ער קומט מיט זיינע חברים פון
דאָ .
וואס ער טוט ָ
האט איהם געפרעגט ָ
און ער ָ
דאס איז נישט ַא "שיעור",
האט צוגעגעבןַ ,אז ָ
נאר לערנען .ער ָ
וואס וויל ָ
בני ברק ,צו לערנען מיט יעדן איינעם ָ
נאר ַא לימוד בחברותא.
ָ
האט דערציילטַ ,אז ער איז אין זיין
ביים הערן זיינע רייד ,איז דער איד
געווארן פול מיט התרגשות ,און ער ָ
ָ
ארא ïפון וועג רח"ל ,און יעצט ,אין צייט פון דער
נאר ער איז ליידער ַ ָ
יוגנט אויך געווען ַא שומר תורה ומצוותָ ,
האלט ערגעץ אויף דער
מאכן זיין אייגענעם "חשבונו של עולם" ,וואו ער ַ
האט ער ָאנגעהויבן ַ
קאראנא מגיפה ה"יָ ,
ָ ָ ַ
האט ער געבעטן דעם
האט זיך ערוועקט אין איהם זיין אידישער ïינטל .יעצט ,ערב שבועותָ ,
וועלט ,און עס ָ
געווארן אין הימל"
אויבערשטען" :הורנו ה' דרכך" ,העלף מיר לערנען תורה" ,און ָאט איז מיין געבעט געענטפערט
ָ
וואס מ'לערנט בחברותא ,און נישט ביי ַא כלליות'דיגן
פאקטָ ,
האט אויך אויסגעדרוקט צופרידנהייט פון דעם ַ
האט דער איד אויסגעפירט) .ער ָ
 ָפאר זיין מהות(.
דאס איז נישט געאייגנט ַ
שיעור ,ווייל ָ
גאס וואו די שול געפינט זיך,
האט ער יעצט נישט
געזאלט דורכגיין די ַ
ָ
האט צוגעגעבןַ ,אז באמתָ ,
דער איד ָ
באשלאסן
ָ
האט ער ַ
דארטָ ,
וואס בושעוועט ָ
גאס פון ראשון לציוןָ ,אבער צוליב די שרעקליכע ïריצות ָנאר די הויïט ַ
ָ
ָאïצונויגן צו ַא זייטיגן געסל.
יונגערמאן פון בני ברק ,אויב ער
באגלייטער ,דעם
גייענדיג צום
ַ
האט דער איד געפרעגט זיין ַ
לאט"ָ ,
"ïארקינג ַ
ַ
האסט געפרעגט
יונגערמאן איהם
האט דער
געזאגט" :ברוך שכוונת ...דו ָ
ָ
ַ
באקומען תפילין אומזיסטָ .
ווייסט וואו מ'קען ַ
אן ַא "מדרשיה" איןהאט איהם דערציילטַ ,אז ער פירט ָ
דעם ריכטיגן מענטש ,אין דער ריכטיגער צייט ."...ער ָ
האט
תל-אביב ,וואו עס לערנט ַא
פאטער איז לעצטנס ַאוועק פון דער וועלט ל"ע און זיין זון ָ
וואס זיין ָ
יונגערמאן ָ
ַ
סאך געלט אין די תפילין ,אויסצובעסערן און
האט ַאריינגעלייגט ַא ַ
פאטער ,און ער ָ
גע'ירש'נט די תפילין פון זיין ָ
פאר איינעם
מגיה זיין פון יעדן טעות ,און די תפילין זענען יעצט בתכלית ההידור ,און יענער וויל עס ַאוועקשענקען ַ
פארמאגט נישט קיין תפילין...
וואס ַ ָ
ָ
האט איהם
אויסגעבראכן אין ַא היסטערישן געוויין .ווען דער
האט דער איד
יונגערמאן ָ
ַ
ָ
פון גרויס התרגשותָ ,
האט יענער איהם אויפגעקלערט:
פארוואס ער וויינט ַאזויָ ,
געפרעגט ַ ָ
זאל זוכה
זאל זוכה זיין צו לערנען תורה .ב( איך ָ
זאכן :א( איך ָ
האב געבעטן ביי דעם אויבערשטען צוויי ַ
 איך ָזאכן...
האט דער אויבערשטער מיר צוגעשיקט ביידע ַ
זיין צו לייגן תפילין ...און ָאט ָ
האט אויסגעפירט:
ער ָ
האב נישט געגלייבט
נאר די תפילות פון 'חרדים' ...איך ָ
האב איך געמיינט ַאז דער אויבערשטער הערט ָ
 באמתָ ,ַאז ער וועט ענטפערן אויך מיין בקשה...
עטליכע מוסר-השכל'ס וואס מיר דארפן זיך ָאïלערנען פון דער מעשה:
וואלטן געבליבן לערנען
א( די וואונדער פון די השגחה העליונה .אויב די יונגעלייט וועלכע טוהען אין "קירוב"ָ ,
גאס און
דאך דער שומר נישט
געשטאנען אויף דער ַ
ַ
וואלט ָ
אין דער שול אין ראשון לציוןָ ,אדער אויפ'ן הויףָ ,
לאזן
זאלן ַאריינקומען לערנען מיט זיי ,און דווקא דער עקשנות פון דעם גבאי זיי נישט צו ָ
וואס ָ
געזוכט דורכגייער ָ
ראטעווען ַא אידיש נפש.
לערנען אין שול ָאדער אינעם הויף ,איז זיי
בייגעשטאנען צו קענען ַ
ַ

ã
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האט נישט
וואס זעהט אויס ווי ַא "קלייניגקייט" .יענער איד ָ
זאך ָ
ב( דער כח פון התחזקותַ ,אפילו אויף ַא ַ
האט
גאס פון דערדא ָ
שטאט ראשון לציון ,כדי נישט ïוגם צו זיין זיינע אויגן ,און ָ
ָ
געוואלט גיין אויף דער הויïט ַ
ָ
אזא ברייטע טיר ,מיט ַא חברותא ,און מיט תפילין...
פאר איהם געעפענט ַ ַ
דער אויבערשטער ַ
דא דעם גרויסן כח פון תפילה .דער אויבערשטער איז דער
ג( 'ועל כולם'  -און מער פון ַאלעם ,זעהען מיר ָ
דאוונט צו איהם ,געפינט זיך.
וואס ַ
'שומע תפלת כל ïה'ָ ,אïגעזעהן אין וועלכן מצב דער ָ
האט געשיקט זיין געטרייען
זאגן די ספרים )לויט די ווערטער פונעם "ייטב לב"(ַ ,א משלַ :א קעניג ָ
ג .אויף ַאן ַאנדערן אופןָ ,
וואס
קנעכט אין ַא געוויסן ָארט .איז דער קנעכט
דארט אויף ַא שיף ָ
ïארט ,כדי ַארויפצושטייגן ָ
געגאנגען צום ָ
ַ
האט דער קנעכט געהערט ַאז די שיף
האפעןָ ,
פארט צו דעם ָארט וואו דער קעניג שיקט איהםָ .אנקומענדיג צום ַ
ָ
נאך ַא שיף צו דעם ָארט
ארויספארן ָ
ָ
דא וועט שוין נישט ַ
נאך מער :פון ָ
אïגעפארן צו יענעם ָארט ,און ָ
ָ
איז יעצט ָ
וואס איז ווייט
פארן .ערשט
האפעןָ ,
צומארגנס ,וועט ָאïרייזן ַא שיף ַאהיןָ ,אבער פון ַא צווייטן ַ
ָ
דארף ָ
וואו ער ַ
פארשידענע וועגן ,ביז ער וועט דערגרייכן זיין ציל.
וואנדערן אויף ַ
האט זיך גענומען ַ
אוועק פון דא .דער קנעכט ָ
וואלגערן
דער קנעכט איז געווען פול מיט צער און עגמת נפש,
דארפן ַ
טראכטנדיג ביי זיךַ ,אז יעצט וועט ער זיך ַ
ַ
וואלט זיך צוגעאיילט,
דאך איהם געשיקט צו יענעם ָארט ,און אויב ער ָ
האט ָ
גאר שווערן וועג .דער קעניג ָ
אויף ַא ָ
וואלט ער דערגרייכט זיין ציל מיט ַא שיף אויף ַא רואיגן און בכבוד'יגן אופן.
ָ
באפוילן,
האט דער קעניג ַ
דא ,ווייל ַאזוי ָ
אïגעפארן שנעל פון ָ
ָ
ָאבער אויב דער קנעכט וועט הערן ַאז די שיף איז ָ
אויסמאטערנדיגן וועג ,וועט ער זיך
וואלגערן אויף ַא שווערן,
ַ
דארפן ַ
זאל זיך ַ
דווקא צוליב דעםַ ,אז דער קנעכט ָ
גאנצער ציל פון זיין
געדאנקַ ,אז זיין
ַאוודאי פרייען מיט'ן
הארעוואניע איז נישט אומזיסט ,ווייל דער ַ
ַ
ïלאג און ָ
ָ
ַ
פארקומען
זאל ָ
נאר כדי צו טוהן דעם ווילן פונעם קעניג ,און אויב דער קעניג וויל עס ָ
דאך ָ
יעצטיגע רייזע איז ָ
דאך זיכער ַא תכלית
האט ָ
באפעל )ווייל דער קעניג ָ
אויף ַאן ַאנדערן אופן ,פרייט ער זיך ַאז ער קען ערפילן דעם קעניג'ס ַ
האט
וואס ער ָ
ארומוואלגערן אויף ַא שווערן וועג( .ממילא ,איז יעדע שוועריגקייט ָ
ַ
זאל זיך ַ
פארוואס דער קנעכט ָ
און ַא גוטע סיבה ַ ָ
זעלבסט-פארשטענדליך...
מאכן .דער נמשל איז
ַ
נאר פרייליכער ַ
פארנדיג צו זיין ענדגילטיגן ציל ,וועט איהם ָ
אויפ'ן וועג ָ
פארוואס עס
זאל וויסן ַ ָ
דאס איז די כוונה פון ïסוק" :ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם" .דער מענטש ָ
ָאט ָ
דאס
האט
האט איהם
גאנצע רייזעָ .
געדארפט טוישן די ַ
ַ
פארשïעטיגט די שיףַ ,אז ער ָ
האט ַ
"געטראפן" ַאז ער ָ
ָ
ָ
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דערפאר ווייל "למסעיהם על ïי ה'" .דער אויבערשטער קוקט אויף איהם מיט ַא השגחה ïרטית פון
ïאסירט
ַ
האט ַ
ָ
טראכטן חלילה ַאז "אלה מסעיהם" ַ -אלע
טאר נישט
ַ
הימל ,און ער שטעלט אויס ַאלע זיינע וועגן .דער מענטש ָ
"געטראפן" די ïגעי ומקרי הזמן ,און זיי זענען דער
האבן איהם
ָ
נאר "למוצאיהם" ,ווייל ַאזוי ָ
זיינע מסעות זענען ָ
ïלאגן מיט איבעריגע מסעות.
דארפן
ָ
זאל זיך ַ
גורם ַאז ער ָ
פארשïעטיגט דעם באסָ ,אדער דעם
האט ַ
וואס ָ
פאר איינעם ָ
דאס ַא גוטער לימוד ַ
אין אונזער תקופה ,איז ָ
טראכטן ַאפילו
זאל נישט
דאקטאר ,דעם עסקןָ ,אדער די
ַ
"גראסערי" ,א.ד.ג .ער ָ
ָ
ָ
באנקָ ,אדער דעם ָ
עראïלאן ,די ַ
ָ ַ
באוויזן
וואלט ער ַאלעס ַ
וואלט זיך ַאביסל צוגעאיילטָ ,
פאר איין מינוטַ ,אז ער איז ַא "שלימזל" ,און ַאז אויב ער ָ
ַ
"פארשïעטיגונג" איז ïשוט ַא "סכנה" צו שטיין אין
אזא
ַ
נאך ַ ַ
מאלַ ,אז ָ
באצייטנס ,ווי מיר זעהען ָאפט ָ
צו טרעפן ַ
געווארן אין
פארשריבן
ָ
זאל וויסן ַאז ַאלעס איז שוין ַ
נאר ער ָ
האט "געשïעטיגט"ָ ...
וואס ָ
די ד' אמות פון דעם ָ
געמאסטן אין הימל ,לויט דעם
הימל פון פריער ,און ַאלע טריט און מסעות פון דעם מענטש ,זענען געוואויגן און
ָ
פאר זיין טובה.
דארף ַאדורכגיין אויף דער וועלט ַ
וואס דער מענטש ַ
תיקוןָ ,
קיינמאל
האט
געזאגט הגה"צ רבי יצחק דוד
האט
ָ
גוטפארב זצ"ל ,פון די נקיי הדעת שבירושליםַ ,אז ער ָ
ַ
ָ
ַאזוי ָ
פאר
פארשïעטיגט ַאן
לאנגע צייט ַ
באס-סטאנציעַ ,א ַ
ַ
מאל געקומען אויף דער ָ
נאר ער איז יעדעס ָ
אויטאבוסָ ,
ָ
נישט ַ
באס
דעם ָאנקום פונעם קומענדיגן
נאך דעם ווי דער ָ
אויטאבוס ...אויך אויב ער איז אנגעקומען ַאפילו איין מינוט ָ
ָ
דאס בלויז
פארביי
אוועקגעפארן פון דער
דאך ָ
פאר זיינע אויגן ,איז ָ
געפארן ַ
ָ
סטאנציעָ ,אדער דער באס איז ַ
ַ
ָ
איז ַ
וואס יענער באס איז נישט געווען זיינער...
צוליב דעם ָ
האט גענומען די שפיז צו
וואס פנחס ָ
ד .עס שטייט אין ספה"ק "דברי שמואל" )בלק ,ד"ה "וירא פינחס"( ,וועגן דעם ָ
זאל זעהן ַא
אמאל ַאז דער מענטש ָ
הרג'ענען זמרי" ,לפעמים מזדמן לאדם שרואה איזה ענין" ,עס טרעפט זיך ַ ָ
האט
דארף ער וויסן ַאז עס איז זיכער צוגעפירט
געווארן ַאזוי מיט ַא השגחה פון הימל .און ער ָ
ָ
זאךַ .
געוויסע ַ
האט
פאררעכטן דערפון" .על כן ויקח רומח" ,און וועגן דעם ָ
'דארף ַ
וואס מ ַ
פאררעכטן ָ
זאך ,און ַ
געדארפט זעהן די ַ
ַ
ער גענומען די שïיז ,און גע'הרג'עט זמרי'ן.
וואכן  -ווען
געזאגט
נאך מער
וואס רירן ָאן "בין אדם לחבירו" .אין די יעצטיגע ָ
זאכן ָ
געווארן בנוגע ַ
ָ
ָ
דאס איז ָ
ָ
וואס ליידט
פארמערן "אהבת חינם" .אויב מיר זעהען איינעם ָ
מיר טרויערן אויפ'ן חורבן הבית ,איז די צייט צו ַ
האט מען ַאזוי אונטערגעפירט
'זאל געדענקען ַאז פון הימל ָ
נאר מ ָ
זאגן" ,שלום עלי נפשי"ָ ,
זאל מען נישט ָ
נעבעךָ ,
זאלן זעהן צו העלפן יענעם.
פאר אונז ,מיט ַא ïונקטליכע השגחה ïרטית ,כדי מיר ָ
ַ
צאלן דירה-געלט.
האט ליידער נישט
געהאט געלט צו ָ
ַ
האט געדינגען ַא דירהָ ,אבער זי ָ
מ'דערציילטַ ,אן אלמנה ָ
ïלאצט דער געדולד ביי דעם
דער חוב איז
האט גע ַ
טאג און פון חודש צו חודש ,ביז עס ָ
טאג צו ָ
געוואקסן פון ָ
ַ
גאנצן חוב ביז
געלאזט וויסןַ ,אז אויב זי וועט נישט
האט איר
אויסצאלן דעם ַ
ָ
ָ
אייגנטימער פון דער דירה ,און ער ָ
צוזאמען מיט אירע חפצים.
טאג ,וועט ער איר ַארויסשטעלן פון דער דירה,
ַ
ַא געוויסן ָ
האט ער געשיקט רופן דעם
פאר'ן גערער רבי'ן ,הרה"ק בעל "אמרי אמת" זי"עָ ,
'האט עס דערציילט ַ
ווען מ ָ
דראאונגַ ,ארויסצושטעלן ַאן אלמנה פון דער הויז .דער
פאר זיין שרעקליכע
ָ
באלעבאס ,און איהם אויסגע'מוסר'ט ַ
ָ
ַ
וואס איז
לאזן איר וואוינען אין דער דירה,
האט איהם
טראץ דעם חוב ָ
ָ
געזאגטַ ,אז ער איז מחויב צו ָ
ָ
גערער רבי ָ
געוואקסן ביז יעצט ,און ס'וואקסט נאך ווייטער.
ַ
דאזיגער גרויסער
נאר מיך ,מיט דער ָ
ואס איז דער רבי 'מזכה' ָ
"פארו ָ
האט דער איד געפרעגט דעם "אמרי אמת"ַ :
ָ
פאר דער גרויסער
זאל ביישטייערן ַ
גאנצן עולםַ ,אז יעדער איינער ָ
זאל מען זיך נישט ווענדן צום ַ
פארוואס ָ
מצוה? ַ ָ
דארף איך עïעס
פארוואס ַ
צדקה .אויך איך ,וועל ביישטייערן מיין חלק ,און זיך משתתף זיין מיט ַא געוויסן סכוםָ ַ .
גאנצן עול?!."...
ַאליין
טראגן דעם ַ
ָ

å
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דאס לערנען מיר פון ַא בפירוש'ע משנה
האט דער "אמרי אמת" איהם געענטפערטַ ,אז ָ
ָ
האלב-פריי )צום ביישïיל ,ער איז געווען דער קנעכט פון
האלבער קנעכט ,און ַ
וואס איז ַא ַ
עבד וחציו בן חורין"ַ ,א מענטש ָ
דארף ַארבעטן
זאגן די בית הללַ ,אז ער ַ
באפרייט זיין חלק אינעם קנעכט(ָ .
האט איינער פון די שותפים ַ
צוויי שותפים ,און שפעטער ָ
געזאגט צו די בית הלל:
האבן די בית שמאי
ָ
פאר זיךָ .
טאג איז ער פרייַ ,
טאג ,און דעם ַאנדערן ָ
האר איין ָ
פאר זיין ַ
ַ
פאר איהם זעלבסט ,ווייל מיט ַא דינסט ,קען ער נישט חתונה
הארָ ,אבער נישט ַ
פאר זיין ַ
האט געגעבן ַאן עצה ַ
איר ָ
דאך ַא
האבן ,ווייל ער איז ָ
האלבער "בן חורין"; מיט ַא "בת חורין" קען ער נישט חתונה ָ
האבן ,ווייל ער איז ַא ַ
ָ
האבן מיט ַא געווענליכע פרוי.
וואס צוליב דעם חלק פון זיין
קנעכטשאפט ,קען ער נישט חתונה ָ
ַ
האלבער קנעכטָ ,
ַ
פאר דער טובה
זאגן די בית שמאיַ ,אז "משום תיקון העולם ,כופין את רבו ועושה אותו בן חורין"ַ ,
וואס דעןָ ,
נאר ָ
ָ
באפרייען ,און ער שרייבט איהם ָאַ ïא שטר אויף דער
זאל איהם ַ
האר ַאז ער ָ
פון די וועלט ,צווינגט מען זיין ַ
האבן די בית
העלפט פון זיין ווערד .פירט אויס די משנה" :וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי" .און
דערנאך ָ
ָ
הלל גע'ïסק'ענט ַאזוי ווי בית שמאי.
לאזט איהם
דאך
האט דער "אמרי אמת"
וואס ער ָ
שאדן פון דעם ָ
האט ָ
האר ָ
קלאר ַאז דער ַ
ָ
געזאגט ,ס'איז ָ
ָ
ָ
געהאט פריער )דער
האט
ַ
וואס ער ָ
באקומט נישט יעצט די ווערד פונעם קנעכט ָ
ַארויס אויף דער פריי ,ווייל ער ַ
נאר ַא התחייבות פונעם קנעכט,
באקומט ָ
ארויסלאזן פריי( .ער ַ
ָ
פאר'ן איהם ַ
באצאלן ַ
דאך נישט קיין אייגן געלט איהם צו ַ ָ
האט ָ
קנעכט ָ
האר טענה'ן,
דאך דער ַ
באפרייען איהם .לכאורה ,קען ָ
פאר ַ
באצאלן ַ
פארדינען געלט ,וועט ער איהם ַ ָ
ַאז ווען ער וועט ַ
מאכן
זאל מען ַ
האבן?ָ ...
זאל קענען חתונה ָ
האבן צוליב 'תיקון העולם' ,כדי דער קנעכט ָ
שאדן ָ
דארף איך ָ
"פארוואס ַ
ַ ָ
דא זעהט מען
וואס דען ,פון ָ
נאר ָ
זאלן ביישטייערן געלט אויסצולייזן דעם קנעכטָ .
סאך מענטשן ָ
'אïיעל'ַ ,אז ַא ַ
ַאן ַ
האט מען
דאס ַא
באווייזַ ,אז פון הימל ָ
קלארע ַ
ָ
דאך ָ
פאר דיר די מצוה ,איז ָ
ַאז אויב עס איז אונטערגעקומען ַ
דאס רעכט ַארויסצודרייען זיך פון די מצוה...
האסט נישט ָ
פאר דיר ,און דו ָ
דווקא אונטערגעשיקט די מצוה ַ
האט ער
יאר צוריק ,איז ַא חתן
באסָ ,
פאר זיין חתונה .זיצנדיג אויפ'ן ָ
וואך ַ
געפארן מיט'ן באסַ ,א ָ
ָ
עטליכע ָ
פאר זיינס ַא ידידַ ,אז ער
פאר איהם ,רעדט זיך ָאַ ï
באנק ַ
פאדערשטער ַ
וואס זיצט אויף דער ָ
געהערט ווי איינער ָ
וואס
וואלט זייער
באקומען פון איהם ַא ברכהָ ,אבער ָ
פאר זיין חתונה צו ַא געוויסן גדול ,כדי צו ַ
געוואלט ַאריינגיין ַ
ָ
ָ
דורכגעפאלן.
באמיאונגען ַאריינצוקומען צו יענעם גדול ,זענען
ַ
קען ער טוהןַ ,אלע זיינע ַ
געקלאïט
באקומען אויף יענעם חתן,
האט דער חתן
ַ
האט רחמנות ַ
באנק אונטער זיי( ,וועלכער ָ
)וואס איז געזעסן אויף דער ַ
ָ
ָ
"אנטשולדיג מיר ַאז איך מיש זיך
פאר איהם ,און איהם
געזאגטַ :
ָ
וואס איז געזעסן ַ
אויף דער פלייצע פונעם חתן ָ
וואס עס
האב געהערט ָ
האסט גערעדט ַאביסל הויך ...איך ָ
זאל איך טוהןַ ,אז דו ָ
וואס ָ
אין דיינע געשעפטןָ ,אבער ָ
אלזא ,אויב דו ווילסט ,קען איך רעדן מיט מיין פעטער ,וועלכער איז ַאן איידים פון דעם גדול צו
דרוקט דיךָ ַ .
'ïראטעקציע' ַאריינצוקומען
פאר דיר ערלעדיגן
ָ
פאר דיין חתונה ,און דורך איהם ,קען איך ַ
וועמען דו ווילסט ַאריינקומען ַ
וואך".
נאך היינטיגע ָ
צו איהם ָ
האט איינער געפרעגט דעם צווייטן,
האבן זיך "צעשמועסט" ,און רעדנדיג וועגן זייער חתונהָ ,
די צוויי חתנים ָ
זאגט דער חתן" ,אויך מיין
האט געענטפערט ,קומענדיגן
מיטוואך הבעל"טָ .
ָ
ווען עס וועט זיין די חתונה ,און יענער ָ
האט ער געפרעגט דעם חתן
געïלאנט אויף קומענדיגן
חתונה איז
פארקומען דיין חתונה?"ָ ,
מיטוואך"" .און ווי וועט ָ
ָ
ַ
האט יענער איהם געענטפערט" :אין ïתח תקוה"" .ממש וואונדערליך ,ווייל
פארנט פון איהםָ .
וואס איז געזעסן ָ
ָ
פארקומען בשעה טובה ומוצלחת ,אין ïתח תקוה".
האפנטליך ָ
אויך מיין חתונה ,וועט ָ
האט יענער געענטפערט:
ïראוועט ווערן דיין חתונה?"ָ ,
זאל וועט גע ַ
דערנאך פרעגט ער יענעם חתן" :אין וועלכן ַ
ָ
דארט זענען
האב נישט געוואוסטַ ,אז ָ
זאגט איהם דער צווייטער חתן" :איך ָ
וואס הייסט 'אצולה'"ָ .
זאל ָ
"אין דעם ַ
זאלן."...
פארהאן צוויי ַ
ַ ַ
געהאט אויפ'ן
האט
ַ
וואס ער ָ
טאטן די געשיכטע ָ
פאר זיין ַ
האט ער דערציילט ַ
ווען דער חתן איז ַאהיים געקומעןָ ,
זאל,
געגאנגען
דאך
באס ,און
צוזאמען צום ַ
ַ
ַ
טאטע ,מיר זענען ָ
פאטער" :טייערער ַ
געזאגט ַא נערוועזער צו זיין ָ
ָ
ָ
פארהאן מער ווי איין
דארט איז נישט ַ ַ
האסט געזעהן ַאז ָ
פאר די חתונה ,און דו ַאליין ָ
דאטום ַ
באשטעלן דעם ַ
ַ
האט דער
האבן אין זעלבן בנין ,אין זעלבן ָאוונט?!ָ ."...
חתונה-זאל .איז ווי קענען צוויי חתנים און כלות חתונה ָ
ַ
טאקע "מודה געווען"ַ ,אז
האט ַ
זאל ,און יענער ָפארוואלטונג פוונעם חתונה ַ
פארבונדן מיט דער ַ ַ
באלד ַ
טאטע זיך ַ
ַ
קאנטראקט איז נישט
האט איהם
ַ
פאר די חתונהַ ,אז דער ָ
זאל ַ
באשטעלן דעם ַ
געזאגט ווען ער איז געקומען ַ
ָ
ער ָ
)גיטין

מא" ,(.מי שחציו
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האבן זיי
'דעïאזיט' ,און
גילטיג ,ביז ער וועט נישט ברענגען ַא
דאס געלטָ ,
האט נישט געברענגט ָ
וויבאלד ער ָ
ַ
ַ
זאל.
האט
אונטערגעשריבן
האבן דעם ַ
געוואלט ָ
ָ
וואס ָ
קאנטראקט מיט דעם ַאנדערן מענטש ָ
ַ
געשלאסן ַא ָ
ָ
געהאט
האט שוין
ַ
האט נישט געוואוסט וואו זיך ַאהינצוטוהן פון עגמת נפש ,ווייל ער ָ
פאטער פונעם חתןָ ,
דער ָ
באקאנטע עסקנים זיך ַאריינגעלייגט
ַארויסגעשיקט הונדערטער
האבן עטליכע ַ ַ
איינלאדונגען צו די חתונה .צום סוףָ ,
ַ
גאסן ווייטער פון 'אצולה'.
זאל ,צוויי ַהאבן איהם ערלעדיגט ַא חתונה ַ
זאך ,און ָ
אין דער ַ
האב איך
געטראכט ביי זיך,
וואלט
"וואס ָ
ָ
ַ
ïאסירונג ,זעהט מען :אויב דער חתן ָ
ַאז מ'איז זיך מתבונן אין דער ַ
פאר
דאך בכלל נישט גערעדט מיט מיר ַאז ער וויל ַאריינקומען ַ
האט ָ
זיך ַאריינצומישן אין יענעם'ס דאגות .יענער ָ
ïראוועט זיין אייגענע חתונה אין ַא ווינקל פון הויף פונעם
וואלט ער מסתמא גע ַ
זיין חתונה צו יענעם גדולָ ,"...
פארטריבן...
וואלט מען איהם ַ
דארט ָ
זאל ,און ס'איז ַאפילו מעגליךַ ,אז אויך פון ָ
'אצולה' ַ
ווען מיר זענען זיך מתבונן איבער די סיבה פון חורבן הבית ,און אינעם שורש פון ביטערן גלות אין וועלכן מיר
געוואלט
האבן זיך נישט
ָ
ïאסירט צוליב דעם וואס מענטשן ָ
האט ַ
דאס ָ
טאג ,זעהט מען ַאז ָ
געפינען זיך ביז'ן היינטיגן ָ
שטאט ירושלים.
געווארן די
"אריינמישן" ...ווי די גמרא )גיטין נו (.דערציילטַ ,אז צוליב "קמצא ובר קמצא" איז חרוב
ָ
ָ
ַ
נאמען
האט
געהאט ַא גוטן פריינט מיט'ן ָ
ַ
וואס ָ
מאן ָ
דארט באריכות די מעשה פון ַא רייכן ַ
די גמרא שילדערט ָ
געמאכט ַא קינד ,און זיין משרת איז געשיקט
האט חתונה
ַ
האט געהייסן "בר קמצא" .ער ָ
וואס ָ
"קמצא" ,און ַא שונא ָ
האר ,אנשטאט
האט בטעות גערופן "בר קמצא" ,דעם שונא פון זיין ַ
לאדענען "קמצא"ָ ,אבער דער משרת ָ
געווארן צו ַ
ָ
האט דער מחותן  -זיין שונא  -איהם
זיין גוטן פריינט "קמצא" .ווען בר קמצא איז ָאנגעקומען צו דער חתונה-סעודהָ ,
גאנצער סעודה,
באצאלן די הוצאות פון דער ַ
נאכ'ן וועלן ַ ָ
האט "בר קמצא" )שוין ָ
פארטריבן מיט בושות פון דער סעודה .שïעטער ָ
ַ
האבן נישט מוחה געווען
געזאגטַ ,אז
כדי נישט צו ליידן בזיונות(,
וויבאלד די חכמים זענען געזעסן ביי די חתונה און זיי ָ
ַ
ָ
פאר זיי געווען
פארטריבן מיט ַאזעלכע בושות פון דער חתונה ,איז ַא סימן ַאז עס איז ַ
האט איהם ַ
ווען דער מחותן ָ
האט ליידער גורם געווען דעם חורבן בית המקדש רח"ל.
ניחא זיין בזיון .עס איז
דערגאנגען ַאזוי ווייט ,ביז ער ָ
ַ
וואלטן געוואוסט
ַאז מען
וואס זענען געזעסן ביי דער סעודהָ ,
טראכט זיך ַאריין דערין ,אויב די גדולי ישראל ָ
ַ
וואלטן
זאל חלילה חרוב ווערןָ ,
ַאז דורך זייער שטילשווייגעניש וועט עס דערגרייכן ַאזוי ווייט ַאז דער בית המקדש ָ
וואלטן ַאפילו מלחמה
דאך ַאוודאי אויפגעשטעלט פון זייערע פלעצער ,און ָאנגעשריגן דעם מחותן .זיי ָ
זיי זיך ָ
זאל קענען זיין ָאנוועזענד ביי דער חתונה...
געהאלטן
דערפאר ַאז בר קמצא ָ
ַ
ַ
פון דעם דארף זיך יעדער איינער ָאïלערנען ,ווי שרעקליך עס איז ווען מ'טשעïעט מיט ַא צווייטן מענטש ,און
ראטעווען דעם צווייטן( ַאזוי ווי מ'טשעïעט איהם
ווארט ,צו ַ
דאס שטילשווייגן )ווען מ'איז בכח ַאפילו מיט איין ָ
מאל איז ָ
ַאז ָאפט ָ
בïועל ממש ....ודי למבין.
וואס דער בעל
פאלגן ַאלעס ָ
זאגט )ïסחים פו" (:כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה" ,דו ביזט מחויב צו ָ
די גמרא ָ
נאך צוויי ווערטער" :חוץ מצא"  -אויסער ווען ער
באפעלט דיר .אין אונזערע גמרות ,זענען ַארומגערינגלט ָ
הבית ַ
דארט )זעה "מגן אברהם" ,סי' קע ,סק"י(.
הייסט דיך ַארויסגיין פון ָ
געזאגט דער גערער רבי ,הרה"ק בעל "אמרי אמת" זי"עַ ,אז אין ָאנהייב ,ווען "בר קמצא" איז
האט אויף דעם
ָ
ָ
האבן די ָאנוועזענדע
זאלָ ,
פארלאזן דעם ַ
באפוילן צו ַ ָ
האט איהם ַ
פארשעמט דורך זיין בעל הבית וועלכער ָ
געווארן ַ
ָ
פאלגן דעם
האבן
טאקע ָ
דארף ַ
געטראכט ביי זיךַ ,אז "בר קמצא" ַ
ַ
חכמים געשוויגן און נישט מוחה געווען ,ווייל זיי ָ
האבן די חז"ל
דאך "כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה" )און וועגן דעםָ ,
זאגן ָ
דאס ָארט ,ווייל חז"ל ָ
פארלאזן ָ
מחותן און ַ ָ
האט ליידער גורם געווען צום חורבן
דאס ָ
האבן געזעהן ַאז ָ
נאך דעם ווי זיי ָ
נאר ָ
נישט קודם געשריבן די ווערטער "חוץ מצא"(ָ .
זאגט,
וואס דער בעל הבית ָ
פאלגן ַאלעס ָ
'דארף ָ
האבן ַא כלל ַאז מ ַ
כאטש מיר ָ
בארעכנטַ ,אז ָ
האבן זיי זיך ַ
הביתָ ,
פארלאזן זיין הויז .אויב די
פארהאן ַאן
אויסנאם" :חוץ מצא"  -אויסער ווען דער בעל הבית הייסט דיך ַ ָ
ַ
איז ָאבער ַ ַ
ליבשאפט"
"אננעמען מיט
ַ
טארן זיי נישט שווייגן און ָ
פארשעמט איינע פון די געסטָ ,
באלעבאס ַ
ָ
געסט זעהען ווי דער ַ
גאסט פון ַא בזיון ,און ַאזוי וועלן זיי צואיילן די
ראטעווען דעם ַ
דארפן ַ
נאר אדרבה ,זיי ַ
דעם בזיון פון זייער חברָ ,
זאלן בקרוב אויסגעלייזט ווערן פון גלות.
גאולהַ ,אז אידישע קינדער ָ
דא אויס
דארף מען גלייבן דערין .די תורה רעכנט ָ
אמאל ַאז עס איז צום גוטןַ ,
כאטש מ'דערקענט נישט ַ ָ
ה .און ָ
געמאכט פון מצרים קיין ארץ ישראל .ביי  41פון די  42מסעות ,זענען זיי
האבן
ַ
וואס די אידן ָ
די " 42מסעות" ָ
דאס איז געווען זייער הויïט-ציל .ערשט ביי די '42טע מסע ,זענען
וואס ָ
נאך נישט ָאנגעקומען אין ארץ ישראלָ ,
ָ
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לאנד .פונדעסטוועגן ווערן ַאלע  41ציאונגען גערופן "מסעות" .זעהט מען פון דעם ַאז
זיי ַאריינגעקומען אין הייליגן ַ
וואס
פאר יעדן שריט און טריט ָ
האט ַא תכלית צוגעגרייט ַ
יעדער שריט איז ַא "מסע" ,ווייל דער אויבערשטער ָ
מאכט אויף דער וועלט.
דער מענטש ַ
גאנצע משïחה אין די ביטערע צווייטע וועלט מלחמה,
פארלוירן זיין ַ
האט ַ
באקאנטער חסיד רבי לייבל קוטנער זצ"ל )וועלכער ָ
ו .דער ַ ַ
ïיטאל אין
אמאל געווען אין "מעייני הישועה" ש
קלארע און
פארבליבן פעלזן-פעסט ביי זיין
ָ
שטארקע אמונה( ,איז ַ ָ
ַ
ָ
ָאבער ער איז ַ
געזאגט צו
האט ער
דאקטאר איהם ַארויסגענומען אויף ַא
ָ
ïאצירנדיגָ ,
שïאציר ,און ש ַ
ַ
ָ
האט דער ָ
אמאל ָ
בני ברקָ ַ .
געזאגט:
האט רבי לייבל איהם
ָ
כא ïדיך ָאן"ָ .
האבן ,ווייל איך ַ
דארפסט נישט מורא ָ
ר' לייבל'ען" :דו ַ
אן ַאן ַאנדערער...נאר מיינע
האלט ָ
'ïידזשאמעס' ...מיךַ ,
ַ
דאך ָ
האלטסט ָ
כאïסט מיך ָאן? דו ַ
 דו ַמייעראנץ
מאטל
ַ
אמאל געבעטן דרינגענד הרה"ח ר' ָ
האט ַ ָ
ïאסירט מיט רבי לייבל :ער ָ
האט ַ
וואס ָ
נאך ַא מעשהָ ,
ָ
האט ר' לייבלַ ,א דערשיטערטער ,איהם דערציילט,
מאטל איז געקומעןָ ,
זאל ַאריבערקומען צו איהם .ווען ר' ָ
ז"ל ,ער ָ
'האט איהם
האט איהם
וואס מ ָ
געזאגטַ ,אז שוין עטליכע חדשים ָ
ָ
ַאז ַא מגיד שיעור איז געקומען צו איהם און ָ
זאל אויסנוצן זיין השïעה אויף די הנהלה פון
באצאלט זיין
געהאלט .דעריבער בעט ער פון רבי לייבל ער ָ
ַ
נישט ַ ָ
האט אויך דערציילטַ ,אז יענער מגיד
דער ישיבהַ ,אז
וואס ס'קומט איהם .ר' לייבל ָ
באצאלן ָ
מ'זאל זעהן איהם צו ַ ָ
ָ
סאך געלט ...און
האט איהם
פארדינען ַא ַ
האנדלען אויף פרנסה און ַ
דאך געקענט גיין ַ
האב ָ
געזאגט" :איך ָ
ָ
שיעור ָ
פארצולערנען
געהאלט,
באקומען מיין
האב אויסגעקליבן ָ
וויבאלד איך ָ
ַ
ַ
זאל נישט ַ
ממילא איז עס נישט ַא יושר ַאז איך ָ
האט ר' לייבל זיך צעשריגן:
דאָ ,
שיעורים אין דער ישיבה" .און ָ
פארדינען געלט ...דער
האט געקענט גיין ַ
זאגט ַאז ער ָ
 צו דען טוט ער )דער מגיד שיעור( עïעס ַאליין? ער ָוואס פירט די וועלט!...
דאך דער ָ
אויבערשטער איז ָ
מאטל:
האט ווייטער
געזאגט צו רבי ָ
ָ
און רבי לייבל ָ
געטראכט
האב ָאבער
ַ
האסטו מיט איהם? איך ָ
וואס ָ
האב איך דיך גערופן ַאהער?! ָ
פארוואס ָ
 איי ,וועסטו פרעגןָ ַ ,זאל רעדן ַאזעלכע ווערטער פון כפירה?
ביי זיך ,ווי ַאזוי איז מעגליך ַאז ַא
וואס דרייט זיך צווישן אונזָ ,
יונגערמאן ָ
ַ
יונגערמאן געלערנט אין ישיבה
האט דער
ַ
האב אויסגעפונעןַ ,אז יונגערהייט ָ
נאכגעפרעגט ,און איך ָ
האב איך זיך ָ
ָ
זאלסט רעדן מיט דיין זון
האב איך דיך שנעל ַאריבערגערופןַ ,אז דו ָ
וואו דיין זון דינט ַאלס "משגיח" .דעריבער ָ
פארוואס ער טוט נישט ַאריינדרינגען גענוג אמונה אין די הערצער פון די תלמידים...
און איהם מעורר זיין ַ ָ
האט דער זון איהם
גאנצע מעשהָ .
פארבונדן מיט זיין זון ,און איהם איבערגעגעבן די ַ
מאטל זיך ַ
האט רבי ָ
ָ
דאזיגער
פאר די תלמידיםָ ,אבער דער ָ
טאקע כסדר פון אמונה אין מיינע שמועסן ַ
געענטפערט" :זיי רואיג ,איך רעד ַ
געגאנגען אין
הארץ ,ווייל עס איז איהם שטענדיג 'גוט'
ַ
יונגערמאן ,איהם זענען מיינע ווערטער נישט ַאריין אין ַ
ַ
געהאט די בעסטע חברותות אין ישיבה,
האט שטענדיג
ַ
האט איהם נישט געפעלט כשרונות ,ער ָ
לעבן ,ברוך ה' .עס ָ
געווארן ַא חתן...
און ווען ער איז געקומען אין עלטער פון "ïרק האיש מקדש"  -צו טוהן ַא שידוך ,איז ער תיכף
ָ
האט ער נישט געלערנט די "סוגיא" פון אמונה אויף ַא "למעשה'דיגן" אופן...
דעריבער ָ
זאגט רש"י,
האבן צדיקים געטייטשט דעם ïסוק אין דער היינטיגער סדרה ,מסעי )לה ,יא( "והקריתם לכם"ָ .
זַ .אזוי ָ
זאגט )בראשית כז ,כ( "כי הקרה ה' אלקיך
ווארט "והקריתם" איז ַא לשון פון צוגרייטונג ,ווי דער ïסוק ָ
דאס ָ
ַאז ָ
האבן
האט
האט מיר צוגעגרייט )די מאכלים(ָ .
פאטער יצחק( ווייל דער אויבערשטער ָ
געזאגט צו זיין ָ
ָ
לפני") ,יעקב אבינו ע"ה ָ
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דאכט
צדיקים
וואס עס ַ
דאס ָ
פאר יעדן מענטש אין ַאלע זיינע פאסירונגעןַ ,אז אויך ָ
דאס איז ַא רמז ַ
געזאגטַ ,אז ָ
ָ
נאר עס איז "צוגעגרייט"
"אלס ַא
גארנישט געשעהן פון זיך ַאלייןָ ,
צופאל" ,איז באמת ָ
ַ
ïאסירט ַ
האט ַ
זיך איהם ַאז עס ָ
פאר איהם ,מיט ַא גענויען חשבון אין הימל.
געווארן דורך דעם אויבערשטען ַ
ָ
'זאל
ענליך שרייבט דער "חזון איש" זי"ע ,אין זיין ספר "אמונה ובטחון" )פ"ב( ַאז די מדה פון בטחון מיינט אויך ,מ ָ
"אוועקשטעלן" אויף די נקודה פון אמונה" ...כי לא המקרה פגעו ,שאין מקרה בעולם כלל" ,ווייל נישט דער
זיך ַ
נאר ַאלעס
פארהאן ַא "מקרה" ַ -א
האט איהם
"צופאל"ָ ,
ַ
געטראפן ,ווייל אויף דער וועלט איז בכלל נישט ַ ַ
ָ
"צופאל" ָ
ַ
איז פון דעם אויבערשטען ,עכ"ל.
האט די זעלבע אותיות ווי "רק מה'" ַ -אלעס
האבן שוין
ווארט "מקרה" ָ
דאס ָ
געזאגט פריערדיגע צדיקיםָ :
ָ
ַאזוי ָ
נאר פון דעם אויבערשטען.
איז ָ
באשעפער.
ח .די עצם אמונה ַאז ַאלעס איז פון הימל ,איז ממשיך אויפ'ן מענטש רחמים און חסדים פון ַ
ַאזוי געפינען מיר ָאנהייב היינטיגע סדרה ,מטות )ל ,כ( "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור ,זה
זאגט הרה"ק מחמעלניק זי"ע )געברענגט אין ספר "ארץ החיים" ,להגר"ח ליבערזאהן ז"ל ,מערכה אות א'( ַאז
הדבר אשר ציווה ה'"ָ .
"ארא "ïח"ו )"המטות"
פאר'ן מענטש ַאז זיין וועג פון הצלחה בייגט זיך ַ ָ
דא לערנען מירַ ,אז ווען עס זעהט אויס ַ
פון ָ
פארלירן ח"ו די אמונה אין
זאל ער נישט ַ
וואס זיין מצב איז נעבעך "מטה מטה" רח"ל(ָ ,
פאר איינעם ָ
איז פון לשון "מטה"ַ ,א רמז אויך ַ
האט
זאגן" :זה הדבר אשר ציווה ה'"ַ ,אזוי ָ
זאל ָ
זאל ַאלעס ָאננעמען באהבה ,און ער ָ
נאר ער ָ
דעם אויבערשטעןָ ,
זאל וויסן און גלייבן ַאז "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד".
באפוילן .ער ָ
דער אויבערשטער ַ
און דער חמעלניקער פירט אויס" :וכאשר יעשה כן ,אני מבטיחו שיעלה על במתי ההצלחה אם ירצה השם",
האבן גרויס הצלחה ,מיט'ן אויבערשטען'ס הילף.
און ווען ער וועט ַאזוי טוהן ,בין איך איהם מבטיח ַאז ער וועט ָ
קא "ïאיז
דאס "בייגן דעם ָ
קאָ ."ï
]אנדערע ספרים טייטשן די ווערטער "ראשי המטות" ,פון לשון "בייגן דעם ָ
ַ
אראïצובייגן
באפוילן )"זה הדבר אשר ציווה ה'"( ,ווייל דער תכלית פונעם מענטש איז ַ ָ
האט ַ
וואס דער אויבערשטער ָ
זאך ָ
די ַ
באשעפער ברוך הוא[.
פאר'ן ַ
קא ïמיט הכנעה ַ
דעם ָ
האט געטייטשט דער "דברי שמואל" זי"ע )ליקוטי אמרים ,לט( דעם ïסוק )תהלים ק ,ה( "כי טוב ה' לעולם חסדו,
ַאזוי ָ
וואס וויל שטענדיג משïיע זיין אויף אונז
דאך דער מקור הטובָ ,
ועד דור ודור אמונתו" .דער אויבערשטער איז ָ
באשאפן די וועלט ,איז
האט ַ ַ
וואס דער אויבערשטער ָ
גאנצער תכלית פון דער בריאה ָ
רחמים און חסדים .דער ַ
באשעפענישן" .לעולם חסדו"  -דער אויבערשטער וויל טוהן חסד
געווען "להטיב לברואיו" ,גוטס צו טוהן מיט זיינע ַ
"אïצורייניגן"
נאר
פארשטאïט די רערן פון די שפע .איז דעריבער די עצה ָ
ָ
צומאל ווערן ַ
ָ
גאנצער וועלטָ ,
מיט דער ַ
דאס פירט אויס דער ïסוק" :ועד דור ודור
באשעפערָ .
און ווידער עפענען די רערן פון די שפע ,דורך אמונה אין ַ
באשעפער.
'האט אין ַ
אמונתו" ,אין יעדן דור ,קען מען ממשיך זיין חסד ,לויט וויפיל אמונה מ ָ
וואס "בייגט זיך" )"מטות"(
זאגן ַא רמז אין די סמיכות פון ïרשת מטות צו ïרשת מסעיַ ,אז דער ָ
די בעלי הרמז ָ
פאר זיין טובה" .מסעי" ,וועט ַאלעס
באשעפער מיט איהם ַ
דאס איז די הנהגה פון ַ
ïאסירונגען ,וויסנדיג ַאז ָ
צו ַאלע ַ
גלאטיג"...
"פארן ַ
ָ
פאר דעם צוועק
האט זיך ַאריינגעזעצט אין ַא "טעקסי" ,און ַ
אמאל ווען דער בעלזער רב הרה"ק מהר"א זי"ע ָ
ַ ָ
נאר ,זעהט
האט ער
האט ער זיך
געזאגט" :זעהט ָ
ָ
זאל זיך קענען ַאריינזעצן דעריןָ ,
אראïבייגן ,כדי ער ָ
געדארפט ַ ָ
ַ
ָ
זאל קענען ַאריינגיין...
קא 'ïכדי ער ָ
'אראïבייגן דעם ָ
דארף ער קודם ַ ָ
פארזעצן זיין וועגַ ,
נאר ,אויב דער מענטש וויל ָ
ָ
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¨ øòôòùàá
© íåö ïéãéâ ä"ñù ïåà
.ñòìà© èìòôàá
¨ ,"ïåà éìòåt íéùéà" ïùèðòî éã ïòðòæ ùøòãðà©
ñàåå
¨
òøòééæ òìà© ïà¨ ïòâðòä ,ìëù ïéé÷ èùéð ïáàä
¨ æà© ,èôàùâåì÷
©
ñàã
øòééæ óéåà ïùéðòòùòâ ïåà úåçìöä
© à© ïëàî
© åö ïôìàäòâ
¨
¨
ñò ïòåå ïåà ,ïâòîøàô
ééæ èàä
¨ øòã ééæ óéåà èééøãòâøòáéà èøòåå
äøö à© èéî ãàø
¨ øòèùøòáéåà øòã æà© ééæ ïñòâøàô
© ,íåìùå ñç
ñò èàä
.'åëå ïäåèòâ
¨ íòã óéåà
øùà úà íéøá÷î íéøöîå" :÷åñt øòã èâàæ
:øòèøòåå éã åö¯èâééì é"ùø ïåà ,"íäá 'ä äëä
ïéà ãåøè ïòååòâ ïòðòæ íééøöî éã ¯ "íìáàá íéãåøè"
¨
¨ èùéð ïáàä
¨ ééæ .øòéåøè 'øòééæ'
ñòìà© æà© ïòâðàäòâðà
¨ ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô èîå÷
"íìáà" ïòååòâ æéà ñò øàð
ïøétù ,íé÷éãö éã ïë ïéàù äî .øòö òðòâééà øòééæ ¯
¨ ñòìà© øàð
¨ ,äøö òðòâééà øòééæ èùéð
,ïà¨ ééæ èøéø ñàåå
© ïåà ,ìåëéáë ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà
áåè" æéà ïàã
ïåà èìòåå øòã óéåà èåâ ééæ æéà ñò ,"àááå äæá íäì
."÷ טìëò ,èìòåå øòðòé óéåà
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© äøö úò ïà© æéà
øò èòåå øéà ïåô øòáà¨ á÷òé øàô
¨ ä"ò êìîä ãåã éåå èéåì ,øò èâàæ
¨ .ïøòåå ïôìàäòâ
¨
èàä
¨ ,"åãñç åðéìò øáâ éë" (á ,æé÷ íéìäú) èâàæòâ
¨
éã ñàåå
¨ © ñéåà èäòæ ñò ïòåå åìéôà© æà© ,æéà íòã ïéà äðååë
ìàîà
øòáà¨ êéà èñééåå ,å"ç (ïéãä úãî) "äøåáâ" ïåô äðéçá à©
¨ êéåà æà© ,áééìâ êéà ïåà
,"äøåáâ" ïåô äãî éã ïéà ,àã
© íòðåô íéãñç òñéåøâ éã ïèìàäàá
© © ïòðòæ
,øòôòùàá
ñèëòìù èùéð ïåà ,ñèåâ ïäåè åö êéæ èøéô øò ìééåå
¨ .å"ç
êéåà ¯ "øáâ éë" :÷åñt ïåô äðååë éã æéà ñàã
,å"ç "äøåáâ" ïåô äðéçá à© éåå ñéåà èäòæ ñò ïòåå
¨
æà© øàì÷
æéà ,ïãéà ,æðåà ééá ¯ "åðéìò" ,ïâòååèñòãðåô
ïéà ,ãñç ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñòìà© ¯ "åãñç"
© © ïòðòæ ,ïééìà© äøåáâ øòã
ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïèìàäàá
.íéãñç
¨ ñàã
åìéôà© ,"á÷òéì àéä äøö úòå" :÷åñt øòã èâàæ
¨
¨
óéåà å"ç äøö úò ïà© ìàîåö
èîå÷ ñò áéåà
"òùååé" ¯ àôåâ íòã ïåô ¯ "äðîîå" .øòãðé÷ òùéãéà
© © ïòðòæ àã
¨ êéåà ìééåå ,ïôìàäòâ
¨
ïèìàäàá
ééæ ïøòåå ¯
.íéãñç ñ'ïòèùøòáéåà íòã

éã êéæ ïøéô éåæà© ,øòèééåå "øéàîä øåà" øòã èáééøù
¨ íé÷éãö ò'úîà
íòã ïéà ÷åáã ïòðòæ ñàåå
¨ êàæ
© òãòé ééá æà© ,äðåîà ïééæ ïéà ïåà ïòèùøòáéåà
ñàåå
© øòãà¨ èåâ ,ééæ èéî èøéñàt
©
ééæ ïòâðòä ,å"ç èøò÷øàô

קיינמאל נישט קענען
 וועט ער,ïקא
ָ
ָ  מיט ַאן אויפגעהויבענעם,'אויב ער וועט בלייבן שטיין מיט ַא 'קומה זקופה
...'ַאריין אין דער 'טעקסי
דארף מען זיך
ַ , אויב מ'וויל ַאריבערגיין ַאלעס בשלום ושלוה השקט ובטח,פאר יעדן איינעם
ַ דאס איז ַא לימוד
ָ
'האלט זיך עקשנות'דיג ביי די אייגענע
ַ  ָאבער אויב מ.נאר ַאזוי קען מען ַאלעס ַאדורכגיין בשלום
ָ  און,''איינבייגן
. ה' ירחם,ווייטאג או צער אויף יעדן שריט און טריט
האט מען חלילה
ָ
ָ ,מיינונגען און דמיונות
זאגט
ָ סוקï  ווי דער,פארלוירן זייערע קרובים אין מצרים
ַ האבן
ָ  אויך די אידן, די ספרים זענען מוסיף דערויף.ט
 איינער פון." אחד מחמשה יצאו-  "חמושים:זאגט רש"י
ָ ," יח( "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים,)שמות יג
 ַאז,נאך מער
פינף איז ַארויס פון מצרים )ווייל די איבעריגע זענען
ָ זאגט
ָ ( א, דער מדרש )תנחומא.(אויסגעשטארבן אין מצרים
ָ
" "אחד מחמש מאות:נאך ַא דעה
ָ  און,נאר איינער פון פופציג אידן
ָ ארויסגעגאנגען פון מצרים
ַ
ַ  איז,לויט איין דעה
"וואס דען? די מצריים זענען געווען "טרודים באבלם
ָ נאר
ָ . איז ַארויס פון מצרים, איינער פון פינף הונדערט אידן ָאבער די אידן גלייבן,פארזינקען אין זייער טרויער אין צער און אין פינצטערניש
ַ  זיי זענען געווען,(דא
ָ זאגט
ָ )ווי רש"י
..." ָאבער זיי זענען נישט "טרודים באבלם,כאטש זיי זענען מקיים די הלכות פון אבילות רח"ל
ָ  און,"אינעם "דיין אמת
האט געגעבן ַא מצוה צו טרויערן
האט
ָ פארוואס די תורה
ָ ַ געזאגט ַא טעם
ָ
ָ הרה"ק בעל "ישמח ישראל" זי"ע
דאך
ָ  מ'זעהט,באפעלן דערויף
ַ דארף מען
ַ פארוואס
ָ ַ ,וואס לכאורה איז שווער
ָ ,פארלוסט פון ַא קרוב רח"ל
ַ אויפ'ן
זאלן שטענדיג זיין
האט
ָ געוואלט ַאז אידן
ָ
ָ נאר דער אויבערשטער
ָ ?ַאז אויך די גוים טרויערן אויף זייערע קרובים
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ויקצוף משה  -זיך היטן פון די שרעקליכע מדה פון כעס
¨ ä"ò åðéáø äùî ,"äùî
à© èéî ééæ åö èãòøòâ èàä
.(ïåùì êééåå à© ¯ "äëø ïåùì" æéà "øîàéå") ïåùì êééåå
:øéî ïòðòééì (åè¯ãé ,àì úåèî) äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà
"íäéìà øîàéå ,'åâå ìéçä éãå÷ô ìò äùî óåö÷éå
ùèðòî à© ïòåå æà© ,ìëùä øñåî à© øéî ïòðøòì íòã ïåô øòã èâàæ
¨ ñàååøàô
¨ © ,ïééèùøàô
© ïòî óøàã
© .'åâå "äùî
©
¨ ,êéæ èøòæééá
ïééæ æéá ìñéáà© ïèøàååàåö
øò ìàæ
¨ èãòø'î ?"äùî íäéìà øîàéå" ìàîà
¨ © êàð
¨ ÷åñt
êàã
¨
©
©
ïòðòôò øò ìàæ ïàã èùøò ïåà ,ïééâ÷òååà èòåå ñòë åö âåðòâ ïòååòâ èìàåå
¨ ñò .ä"ò åðéáø äùî ïåô àã
¨
.ïãòø åö ìéåî ïééæ
¨
?"øîàéå äùî óåö÷éå" ,ïâàæ
¨ ¨ ïîìæ éáø ïåàâä ,áø øò÷öåì øòã èøòôèðò
ïé÷öàøàñ
óåö÷éå" ,ãé àì ,úåèî ,"äøåúì íéðæà" øôñ ïéà) ì"öæ
äùî ïòåå æà© ,ïòðøòì æðåà ìéåå äøåú éã æà© ,('åâå "äùî
¨ ,'ìéçä éãå÷ô' éã óéåà èðøàöòâ
¨
¨ åðéáø
øò èàä
èàä
¨ øòèòtù øàð
¨ ,ïâéååùòâ
ïãòø ïáéåäòâðà¨ øòãéåå øò èàä
©
¨
éã åö ïãòø åö èùéð èøàååòâåö
èàä
øò .ééæ åö
øò æéá ,èâòøòâôéåà ïòååòâ æéà øò ïòåå èééìøòèéìéî
© êéæ èàä
¨
¨ äùî áéåà) .èâéàåøàá
øò ïòåå ééæ åö èãòøòâ èìàåå
¨ èôøàãòâ
©
¨ ,ñòë ïéà ïòååòâ æéà
,äùî "øáãéå" ïâàæ
÷åñt øòã èìàåå
¨ .("äù÷ ïåùì" à© æéà "øåáéã" ñàåå
¨
øîàéå" :÷åñt øòã èâàæ

¨ ¨ íééç éáø ïåàâ øòã
à© ïéà èáééøù ò"éæ øòðéùæàìàåå
,äðåúç ïééæ ïåô èééäðâòìòâ éã åö) ì÷éðééà ïééæ åö ååéøá
àìù" ,(ãåòå ,æè÷ óã ,'èðìñî ìãðåæ óñåé éáø' øôñ ïéà èâðòøáòâ
¨ åã ¯ "íãà íåù ìò êáìá àãéô÷ íåù ñéðëäì
èñìàæ
© ïééã ïéà ïæàìðééøà
¨
© èùéð
óéåà àãét÷ íåù ïéé÷ õøàä
י
÷¨ éàãååà© ïåà . ùèðòî ïéé
ïøòôèðò èùéð ïòî ìàæ
÷úåðìáñ ïåô äãî éã êøåã ïåà .ñòëá æéà'î ïòåå íòðéé
¨ ìéåå øò ñàåå
÷¨ ñòìà© ïëééøâøòã ùèðòî øòã ïò
,øàð
¨ ïãòé èéî ïäåè ñò êøåã éåå øòî ìéô
èéé÷âðòøèù èøàñ
 èìòåå øòã óéåàיא.ì"ëò ,

וואס
דאס ַאליין וועט ברענגען דעם מענטש ָ
וואס ָ
האט ער געגעבן ַא מצוה פון אבילותָ ,
בשמחה ,און וועגן דעם ָ
טרויערט צו זיין פרייליך ,ווייל "פקודי ה' ישרים משמחי לב".
האט בקבלה ַאז "אבל" ראשי
אמאל
געזאגט ביי ַא ניחום אבליםַ ,אז ער ָ
ָ
האט ַ ָ
הרה"ק בעל "אבני נזר" זי"ע ָ
האט ער געענטפערט ַאז ַאזוי שטייט בפירוש
'האט איהם געפרעגט ַא מקור דערויףָ ,
תיבות א'יך ב'ין ל'וסטיג .ווען מ ָ
האט געמיינט די ווערטער פון רש"י ז"ל אין מסכת סוכה )כה .ד"ה "טירדא דרשות"(ַ ,אז
אין רש"י מסכת סוכה .ער ָ
כאטש דער מענטש איז מחויב זיך צו פירן מיט אבילות בנוגע נעילת הסנדל ,רציחה ,סיכה ,כדי צו ווייזן דעם כבוד
ָ
פון זיין מת" ,אינו חייב להצטער"  -איז ער נישט מחויב צו זיין בצער...
געזאגט )געברענגט אין ספה"ק "דגל מחנה אפרים" ,פרשתינו(
האט
ָ
וואס דער בעל שם טוב הקדוש זי"ע ָ
באקאנט ָ
עס איז ַ ַ
יארן איז ער טרוד מיט מסעות
ַאז יעדער מענטש גייט ַאדורך אין לויף פון זיין לעבן ,די 'מ"ב מסעות'ַ .אלע זיינע ָ
מ'זאל וויסן ביי די מסעותַ ,אז "כמעשה ארץ מצרים אשר
און רואונגען וכו' .און די תורה קומט אונז לערנעןַ ,אז
ָ
האבן געטוהן ,ווייל די מצריים זענען
זאלט נישט טוהן ַאזוי ווי די מצריים ָ
ישבתם בה לא תעשו" )ויקרא יח ,ג( איר ָ
שטארקע אמונה
געבליבן "טרודים באבלם"ָ ,אבער ַא איד גייט ַאדורך ַאלע זיינע מסעות ,עליות און ירידות ,מיט ַא
ַ
קיינמאל נישט דעם גלייכגעוויכט ח"ו ,דעם ישוב הדעת און שמחת החיים.
פארלירט
ָ
און מיט ַא שלוות הנפש .ער ַ
געזאגט הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל ,ראש ישיבה פון דער טשעבינער ישיבה "כוכב
האט
ָ
יַ .א לימוד למעשה ָ
איינמאל
פאר'ן מענטש
ָ
זאל אונטערקומען ַ
מיעקב" ,אין ירושלים )געברענגט אין ספר "אגן הסהר"(ַ ,אז אפילו אויב עס ָ
באדערפענישן,
וואס איז איהם וויכטיגער ווי ַאלע זיינע ַ
אין לעבן ַא געלעגנהייט צו רעדן מיט ַא שר וועגן ַאן ענין ָ
האט ער געקויפט ַא שיינעם אנצוג ,וכדומהָ ,אבער אין דער לעצטער מינוט איז געקומען
פאר דעם צוועק ָ
און ַ
פארלוירן די געלעגנהייט צו רעדן
האט
האט ַאזוי ַארום ַ
קאווע ,און ער ָ
גלאז ַ
אויסגעגאסן אויף איהם ַא ָ
ָ
איינער און ָ
מ'דארף געדענקען ַאז ַאלעס איז פון דעם אויבערשטען.
זאל ער נישט מקïיד זיין ,ווייל
ַ
מיט'ן מיניסטער ...פונדעסטוועגן ָ
געווארן לגבי חינוך הבניםַ ,אז ס'איז אוממעגליך משïיע צו זיין אויף די קינדער
געזאגט
דאס
ָ
ָ
נאך מער איז ָ
יאָ .
צו גיין אויפ'ן דרך הישר ,אויב מ'בייזערט זיך כסדר אויף זיי.
זאגט
דא ָ
זאגן די ספרים אויפ'ן ïסוק )ויקרא כא ,א( "ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים ואמרת אליהם"ָ .
ַאזוי ָ
וואס איז ַא ווייך לשון )"אמירה רכה"( .אויך פרעגט
דאס לשון "אמירה" )"ויאמר"" ,אמור"" ,ואמרת"(ָ ,
מאל ָ
דער ïסוק דריי ָ
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ùèðòî øòâåì÷ øòã ,øñåî éøôñ éã ïòâðòøá ,ììëá
©
èùéð ñèåâ ïéé÷ ïò÷ ñòë ïåô æà© èééèùøàô
©
¨ êéæ íäéà øàô
©© øòñòá æéà'ñ .ïòîå÷ñéåøà
ïtàëåöðà
ïòåå ,"äùòîä øçàì" ìééåå ,úåðìáñ ïåô äãî øòã ïéà

© êéæ èòåå øò ïåà ïééâééáøàô
© èòåå ñòë ïééæ
,ïâéàåøàá
¨ ñòìà© óéåà ïáàä
¨ äèøç âéëàôðòö
©
øò ñàåå
øò èòåå
¨
øòèâòøòâôéåà ïà© ïéà ïòååòâ æéà øò ïòåå ïäåèòâ èàä
 ïéáîì éãå ,âðåîéèùיב.

זאגט נישט דער ïסוק "וידבר ה'"ַ ,אזוי ווי ביי ַאנדערע מצוות ]ווי
פארוואס ָ
דער גאון רבי משה פיינשטיין זצ"לָ ַ ,
זאגט )מכות יאַ (.אז די ïרשה פון ערי מקלט אין ספר יהושע ,שטייט מיט ַא לשון "דיבור"" ,מפני שהן של
די גמרא ָ
געזאגט די הלכות פון חינוך ,ווי רש"י ז"ל ברענגט פון די חז"ל:
תורה"[ .איז דער תירוץַ ,אז אין דעם ïסוק ווערן
ָ
דארף מען געדענקען ַא גרויסן כללַ ,אז עס
"אמור ואמרת  -להזהיר גדולים על הקטנים" .ביי דעם ענין פון חינוך ַ
דאס הייסט ,מיט ווייכע רייד.
נאר מיט ַאן "אמירה"ָ ,
דא קיין שום תועלת אין רעדן מיט ַא "לשון קשה"ָ ,
איז נישט ָ
גאס ,און ַאן ַאנדערער ַאדורכגייער
עס ווערט דערציילט בדרך הלצהַ ,א איד איז
געגאנגען מיט זיין זון אויף דער ַ
ַ
בארואיג
פאטער שרייט" :יעקבַ ,
באמערקטַ ,אז דער זון פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין ,און זיין ָ
האט ַ
ָ
נאר ַא
דאס איז נישט ַא זוןָ ,
באמערקט ַאז ָ
האט ער ַ
בארואיג זיך ."...ווען ער איז צוגעקומען נענטערָ ,
זיך ...יעקבַ ,
נאמען "יעקב",
טאטע ,מיט'ן ָ
פארוואס רופט איר דער ַ
נאך מער געוואונדערט ,אויב ַאזויָ ַ ,
האט ער זיך ָ
טאכטערָ .
ָ
נאמען איז
האט דער איד
פאר יענעם" :נישט איר ָ
געזאגט ַ
ָ
נאמען ,נישט פון ַא מיידלָ ...
וואס איז ַא 'יונגלשער' ָ
ָ
בארואיגן און
האב געמיינט צו שרייען אויף זיך ַאליין ...ווייל ווען איך וועל זיך ַ
נאר איך הייס ַאזוי ...איך ָ
יעקבָ ,
אריינצופאלן אין כעס איבער איר אויפפירונג
ַ
באהערשן צו ערציען מיין קינד מיט ישוב הדעת ,נישט ַ
כ'וועל זיך ַאליין ַ
וואס איז נישט ווי געהעריג ,וועט זי ָאננעמען מיינע ווערטער".
ָ
האט בקבלה פון זיין
יב .עס ווערט געברענגט אין ספר שאלות ותשובות "מאיר נתיבים" )רמזי תורה ,מקץ(ַ ,אז ער ָ
זאגן דעם ïסוק
'זאל ָ
רבי'ן ,דעם בעל שם טוב הקדוש זי"עַ ,א וואונדערליכע סגולה ַאוועקצונעמען ַא כעס ,מ ָ
וואס קומט ַארויס פון
'זאל מכוין זיין דעם הייליגן שם ָ
)תהלים קיט ,ט( "במה יזכה נער את ארחו לשמור כדבריך" .מ ָ
געראטעוועט פון כעס.
די ראשי תיבות פון דעם ïסוק ,און ַאזוי ווערט מען
ַ
דער של"ה הקדוש )מסכת יומא ,דרך חיים תוכחת מוסר( שרייבט" :טוב שיעשה ïעולה המבטלו מהכעס"  -עס איז גוט
וואס נעמט ַאוועק פון איהם זיין כעס" .דהיינו שיאחז בכנף בגדו עם הציצית
זאל טוהן ַא ïעולה ָ
ַאז דער מענטש ָ
וואס הענגען אויף דעם עק ,ווייל "כנף" איז
אנכאïן ביים עק פון זיין קלייד די ציצית ָ
זאל ָ ַ
שתלויה בכנף" ,ער ָ
וואס איז אין כעס ,איז גלייך
ווארט "כעס" .אויך מיר ווייסן דאך ַאז דער מענטש ָ
דאס ָ
בגימטריא ַ ,150אזוי ווי ָ
וואלט געדינט עבודה זרה )עי' שבת קה ,(:משא"כ די מצוה פון ציצית איז גורם השראת השכינה אויפ'ן
ַאזוי ווי ער ָ
מענטש.
דאס מויל
געזאגט דער
האט
'זאל ָאנפילן ָ
סטאלינער רבי ,דער "ינוקא" זי"ע ,מ ָ
ָ
ָ
ַאן ַאנדערע סגולה קעגן כעסָ ,
אראïשלינגען עס ערשט עטליכע מינוט שïעטער .ער
וואסער ,און
וואסער אין מויל ,און ַ ָ
דאס ַ
איבערלאזן ָ
ָ
מיט ַ
וואס וועט ַארויסגיין פון זיין
דאס מציאות איזַ ,אז דער
געזאגט ַא טעם
האט
וואסער ָ
שטראם פון ַ
ָ
דערפאר ,ווייל ָ
ַ
ָ
ָ
זאגן ַא כוונהַ ,אז אויב דער מענטש וועט איין
מויל ,וועט איהם ברענגען צו שמחהָ ...אבער בïשטות קען מען ָ
לאזן הערן זיין
וואס שטערט איהם צו ָ
האט אין זיין מוילָ ,
וואס ער ָ
וואסער ָ
דאס ַ
מינוט נישט קענען רעדן צוליב ָ
בארואיגן פון זיין כעס...
דאס גרויסע "פייער" זיך ממילא איינשטילן ,און ער וועט זיך ַ
קול ,וועט ָ
וואס לערנט אונז ַא מורא'דיגן לימוד וועגן דער מדה מגונה פון כעס און מחלוקת ,און
פאלגענד איז ַא מעשהָ ,
ָ
מ'לערנט דערפון אויך ַא 'ïרק' אין "הלכות השגחה ïרטית":
נאענטער שטאט,
פארט יעדן
פרייטאג צו ַא ָ
ָ
האט דערציילט ַא חשוב'ער מורה הוראה פון בני ברק ,וועלכער ָ
עס ָ
פאר ַאלע ָאנפרעגער.
וואו ער זיצט אין 'בית ההוראה' און ענטפערט אויף שאלות ַ
וואך מיט ַא 'טעקסי',
פרייטאג ïרשת שמות ,כ"ד טבת ,איז דער רב אהין
יאר צוריק,
געפארן ווי יעדע ָ
ָ
ָ
האלב ָ
ַא ַ
האט ער געזעהן ַאז דער
האט זיך ַאריינגעזעצט אינעם 'טעקסי'ָ ,
וואו ער לערנט געווענליך אויפ'ן וועג .ווען ער ָ
פארנדיג
'דרייווער' איז ַא איד וועלכער דערנענטערט זיך לעצטנס צום וועג פון תורה און מצוות ,און ער הערט יעצט ָ
אויפ'ן וועג ,א דרשה פון א רב אויף דער פרשת השבוע .כאטש דער 'טעיפ' האט געשטערט דעם מורה הוראה

דער פרשה קוואל  -מטות מסעי

âé

פאר'ן 'דרייווער'
האט ער ָאבער נישט
פארשטאנען ַאז ס'איז וויכטיג ַ
ַ
האט ַ
ווארט ,ווייל ער ָ
געזאגט ַא ָ
ָ
אין זיין לערנעןָ ,
אנטהאלטן ווערטער פון התעוררות און חיזוק.
ַ
האט ַ
וואס ָ
צו הערן יעצט דעם שיעור ָ
האט יענער דרשן דערציילט וועגן אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,וועמענס
ביים סוף פון דעם שיעורָ ,
האט ער דערציילט ַא מורא'דיגע געשעעניש
יארצייט ס'איז
טאג ,כ"ד טבת .צווישן ַאנדערע ָ
אויסגעפאלן יענעם ָ
ַ
ָ
האט ַאליין בייגעוואוינט ביים 'טיש' פון לעלוב'ער רבי'ן זי"ע.
וואס ער ָ
ָ
יונגערמאן ַאריינגעקומען צום
נאכטס ביים 'טיש' ,איז ַא
אמאל
ַ
פרייטאג צו ַ
ָ
פאלגענדָ ַ :
האט דערציילט ווי ָ
און ער ָ
געווארן
יונגערמאן איז
האט איהם תיכף צוגערופן ,און עïעס איינגערוימט אין אויער .דער
ָ
ַ
טיש ,און מיין זיידע ָ
געוואלט
האבן
ָ
דאס בית המדרש .די ָאנוועזנדע בחורים )און דער 'דרשן' צווישן זיי( ָ
פארלאזט ָ
האט תיכף ַ ָ
בלאס ,און ָ
ַ
אזא אימïעט פונעם
פאר דעם
האט
אנטלאפן מיט ַ ַ
ָ
וואס צוליב דעם איז ער ַ
יונגערמאןָ ,
ַ
געזאגט ַ
ָ
וואס דער רבי ָ
וויסן ָ
געזאגט.
האט איהם
ָ
וואס דער רבי ָ
נאכגעלאפן צו הערן ָ
ָ
'טיש' .זענען זיי איהם ָ
האבן זיך שטארק געבעטן ביי איהם,
יונגערמאן נישט
האט דער
געוואלט דערציילןָ ,אבער ווען זיי ָ
ָ
ַ
אין ָאנהייבָ ,
'זאגט .צווישן
האר' ,ווי מ ָ
וואס זיין שלום בית 'הענגט אויף ַא ָ
האט ער זיי דערציילטַ ,אז שוין ַא לענגערע צייט ָ
ָ
דארף צינדן די שבת-לעכט
שארפער 'וויכוח' יעדן
האלט ַאז זי ַ
פרייטאג ,ווייל ער ַ
ָ
דא ַא ַ
איהם און זיין רעביצין איז ָ
"סאלאן" )"דיינינג רום"(ָ ,אבער זי וויל דווקא צינדן די לעכט אויפ'ן
וואס שטייט אין דער זייט פונעם
ַ ָ
אויף ַא שענקל ָ
שבת'דיגן טיש...
נאך דעם ווי ער געפינט
וואך גרייט ער צו די לעכט אויפ'ן שענקל ,און ווען זי צינדט די לעכטָ ,
אלזא ,יעדע ָ
ַ ָ
דארט צינדט זי ָאן די לעכט ...לא עלינו
זיך שוין אין שול ,פירט זי ַאריבער די לעכט
)פאר'ן צינדן( אויפ'ן טיש ,און ָ
ַ
אנגעווארנטַ ,אז
ָ
האט איר ָ
מאכן ַא "סוף" צו איר אויפפירונג ,און ער ָ
באשלאסן צו ַ
ָ
האט ער ַ
ולא עליכם ...היינט ָ
דא קיין "קידוש" ,און נישט
אויב ביים ַאהיים קומען פון שול ,וועט ער טרעפן די לעכט אויפ'ן טיש ,וועט נישט זיין ָ
קיין "סעודה"...
געטראפן די
האט ער
ָ
טאקע ליידער מצליח געווען .ווען ער איז ַאהיים געקומעןָ ,
האט ַ
און מעשה בעל דבר ָ
אנטלאפן פון
באלד
ָ
געזאגט "צאתכם )לא( לשלום" ,און איז ַ
ָ
האט ַ
וואך ,און ער ָ
לעכט אויפ'ן טישַ ,אזוי ווי יעדע ָ
געמאכט קידוש ,און
האט
דאך
ַ
נאר זיך ַאליין ,ווייל נישט ער ָ
געשטראפט ָ
ָ
האט ער ָ
שטוב ...ער איז געקומען אין בית המדרש )למעשהָ ,
דאך שוין דער שטייגער פון ַא מחלוקתַ ,אז דער קריגער ליידט ַאליין מער ווי
האט געגעסן די שבת'דיגע סעודה ,וד"לָ .אבער ַאזוי איז ָ
נישט ער ָ

דער ַאנדערער(.
דאס בית
און דער
אדורכגעגאנגען ָ
ַ
גאס ,ווען איך בין ַ
ïאצירנדיג שïעטער אויפ'ן ַ
האט אויסגעפירט" :ש ַ
יונגערמאן ָ
ַ
אריינגעגאנגען צום 'טיש' ,און ָאט
המדרש פון לעלוב'ער רבי'ן ,און געהערט די זמירות ביים רבין'ס 'טיש' ,בין איך
ַ
געזאגט :דער
האט מיט זיין הייליגן בליק ַאלעס מרגיש געווען ,מיך צוגערופן ,און מיר
ָ
האט דער רבי ,וועלכער ָ
ָ
נאר 'משום שלום ביתו' צוליב 'שלום בית' )שבת כה,(:
גאנצער ענין פון צינדן לעכט
דאך ָ
פארנאכטס ,איז ָ
פרייטאג ַ ַ
ָ
ַ
גאנצע תקנה נישט קיין זינען...
דאך די ַ
האט ָ
און ממילא ,אויב מ'קריגט זיך מיט די בני בית וועגן די שבת-ליכטָ ,
פארנדיג ענטפערן שאלות אין ַאן
האט געהערט אויפ'ן וועג ָ
וואס דער דערמאנטער מורה הוראה ָ
ע"כ המעשה ָ
שטאט.
ַאנדערער
ָ
פאלגענדע שאלה:
פרייטאג ,איז ַאריינגעקומען אינעם 'בית הוראה' ַא
יענעם
יונגערמאן ,און געפרעגט דעם רב די ָ
ַ
ָ
וואך מיט זיינע בני בית ,איבער דעם ריכטיגן ָארט ַאוועקצושטעלן די לעכט  -אויפ'ן
האט ַא 'דין ודברים' יעדע ָ
ער ָ
זאל טוהן.
וואס ער ָ
וואנט ...און דעריבער ,פרעגט ער דעם רב ַא שאלהָ ,
שאנק ביי דער ַ
טישָ ,אדער אויף דער ַ
'אïגעשïילט' מיט
דא היינט ָ
האט זיך ָ
וואס ָ
פארשטאנען די וואונדליכער השגחה ïרטית ָ
ַ
האט תיכף ַ
דער רב ָ
זאל
'האט ַאזוי צוגעפירט ַאז ער ָ
פאר די 'מכה' ,און מ ָ
האט מען מקדים געווען די 'רפואה' ַ
איהםַ ,אז פון הימל ָ
האט דערציילט די מעשה מיט די ָאפענע
פארן דייקא מיט יענעם 'דרייווער' ,און הערן דעם שיעור וואו יענער ָ
ָ
פאר יענעם
זאל
וואס צו ענטפערן ַ
דערנאך וויסן ָ
ָ
אויגן פון לעלוב'ער רבי'ןַ ,אלעס כדי ער  -דער מורה הוראה ָ -
האבן געלייענט אין דער תורה אין ïרשת בלק 'את אשר ישים אלקים בפי אותו אדבר'...
שואל ...ווי מיר ָ
יונגערמאן די בפירוש'ע 'הלכה' ביי
פאר דעם
ַ
וואלט געענטפערט ַ
נאך טיפער :אויב דער רב ָ
דא גייט ָ
דער לימוד ָ
האט גע'ïסק'ענט
וואס דער רב ָ
נאך ַאלץ געבליבן ַא קריגעריי אין שטוב ,ווייל דער צד ָ
דאך ָ
וואלט ָ
אזא שאלהָ ,
ַ ַ
האט ָאבער
וואלט
באזיגטַ ...אזוי ָ
וואלט געבליבן ַ
געהאט ַא 'נצחון' אויפ'ן צווייטן צד ,און דער ַאנדערער ָ
ַ
ווי איהםָ ,
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© èàä
¨ øò
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èâàæòâ
èùéð ïòðòæ 'íéìë úìòâä' ïåô úåëìä éã
¨ ,ä"ò åðéáø äùî êøåã
êøåã ìééåå .øæòìà êøåã øàð
© øò èàä
¨ ,èøòæééáòâ êéæ èàä
¨ äùî ñàåå
¨ íòã
ïñòâøàô
.úåëìä éã
¨ íòã ïéà ïééæ ïðåáúî êéæ ïôøàã
© øéî
åðéáø äùî ñàåå
© øòã éåå ,èøòæééáòâ àã
¨ êéæ èàä
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"øòèìà"
¨
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ïåô áééäðà¨ íééá ,èâàæòâ
èàä
ì"öæ ÷àãøàååàð ïåô
øáãéå" :(á¯à ,àì) èééèù ïéãî úîçìî ïåô äùøt øòã
úàî ìàøùé éðá úî÷ð íå÷ð ,øåîàì äùî ìà 'ä
¨ øòèùøòáéåà øòã ."êîò ìà óñàú øçà íéðéãîä
èàä
¨ øò ,äùî åö èâàæòâ
¨
íéðééãî éã ïéà äî÷ð ïòîòð ìàæ
¨
©
ïåô ïøòåå ÷ìúñð øò èòåå êàðøòã
ïåà ,ïãéà éã øàô
.èìòåå øòã

¨ æà© ,÷àãøàååàð ïåô "øòèìà"
© øòã èâàæ
äùî ùèàë
¨
©
© èàä
¨ ä"ò åðéáø
úå÷ìúñä ïééæ æà© ïòðàèùøàô
¨ æéà èàäòâ
øòæðåà ,êéæ ïøòæééá øéî ïòåå æà© ,ñéååòâ éàãååà© êàã
©
¨ ,ïéãî èéî äîçìî øòã ïéà êéæ èãðòåå
øò èàä
¨ èîå÷ ñòë
,äàð÷ à© øòãà¨ äååàú à© áéìåö êàã
ïåà ,ïìéåå ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïäåè åö ùôð úåøéñî
¨ ñàåå
¨
éàãååà© æéà ,äùåã÷ ïåô çéø à© åìéôà© èùéð èàä
©
¨
óëéú ï÷éùñéåøà© ïåô ïèìàäòâ÷éøåö
èùéð êéæ èàä
© ìéô
. יגøòáøàä
.ïéãî èéî äîçìî øòã åö ïãéà éã ãéîå

 און ַאזוי וועט די,פאר'ן צווייטן
 ַאז דער עיקר איז,גאנצן עניין
ַ מ'זאל מוותר זיין
ָ
ַ דער רב ממתיק געווען דעם
 אויפ'ן צווייטן'ס,'אנצינדן' דעם פייער פון די לעכט
ָ 'טאר חלילה נישט
ָ  און מ,הייליגע שכינה קענען רוען אין הויז
...ïקא
ָ
 איז שוין, איז מיט'ן עצם וויסן דערפון,פאר איהם ניסונות
ַ  ווען דער מענטש ווייסט ַאז עס זענען ָאנגעגרייט.יג
.פאר איהם בייצושטיין דעם נסיון
ַ לייכטער
 ַאז ער איז ליידער זייער, איינער פון די פריערדיגע צדיקים,פאר זיין רבי'ן
ַ גערעדטïאמאל ָא
ָ ַ האט זיך
ָ ַא חסיד
 ַאז עס איז ממש,' ווערט ער דערצערנט 'ביזן הימל, ביי יעדע קלייניגקייט.געשלאגן אין דער מדה מגונה פון כעס
ָ
באלד געבן ַאן
ַ  און ער וועט איהם,ווארטן אינדרויסן
ַ האט דער רבי איהם געהייסן
ָ .פאר זיינע ַארומיגע
ַ ַא סכנה
.געראטעוועט צו ווערן פון כעס
עצה
ַ
)אז דער
ַ האט גערעדט צו יענעם הויך אויפ'ן קול
ָ  און דער רבי, איז ַאריין צום רבי'ן ַא צווייטער איד,נאך איהם
ָ
ראבירן מיט ַאלעï
זאלסטו
ָ
ָ , ווען דו גייסט ַארויס פון מיין צימער, "איך בעט דיך:(זאל קענען הערן אינדרויסן
ָ ערשטער
."אריינפאלן אין כעס
ַ
ַ זאל
ָ  ער,וואס שטייט אינדרויסן
ָ מיטלען צוברענגען דעם איד
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ùèðòî øòã ñàåå
©
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ùèðòî øòã æà© ,"íéâåðòúá äáäà" øòã èøòôèðò
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¨ ñàåå
¨
,ïøòæééá åö êéæ øöéä ïåéñð à© èàä
¨ © êéæ èøòæééá øò áéåà åìéôà æéà ÷"äâä ïåô ,"íéâåðòúá äáäà" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò
,ïâòååèñòãðåô ,ìàîà
¨ àôåâ ñàã
¨
êéæ èìééà øò ,"ñåòëì äù÷" æéà øò ñàåå
(ò"éæ à"ãéç íòðåô òãééæ øòã) ò"éæ "íäøáàì ãñç" ìòá
©
¨
¨ ,ïøòæééá åö êéæ èùéð äù÷" (ã"éî ,ä"ô úåáà) äðùî øòã ïåô øòèøòåå éã óéåà
ï÷øàèù
êéæ èøéáàøt
øò øàð
øòã ,äáøãà ."ãéñç" à© øò èñééä ,ñòë ïééæ óéåà ,úåöøì äù÷å ñåòëì çåð .ãéñç ,úåöøì çåðå ñåòëì
¨ æéà ,èùéð ïöðàâðéà
©
¨ ùèðòî èøòåå ïåà øòååù êéæ èøòæééá ñàåå
¨ ùèðòî øòã ."òùø
éåæà© êàã
êéæ èøòæééá ñàåå
© ñàåå
¨ øòã .ãéñç à© æéà ,ïèòáòâøòáéà ìòðù
óéåà èùéð èëåæ øòèùøòáéåà øòã ïåà ,êàìî à© éåå èìàô
¨ ïùèðòî øàð
¨ ,íéëàìî èìòåå øòã íäéà øòååù æéà ñò ïåà ñòë ïéà ïééøà© ìòðù
èååàåøtòâ ïøòåå ñàåå
© ééæ ïåà ,úåðåéñð òðòãéùøàô
© èéî ,ïééèùøàô
©
©
òøä øöé øòééæ ïâéæàá
ïòî óøàã
.òùø à© æéà ,ïèòáåöøòáéà

צוגעטראטן צו טוהן דעם רצון פונעם
באלד
ָ
ווען דער צווייטער חסיד איז ַארויס פון רבין'ס צימער ,איז ער ַ
האט ַאזוי ַארום
האט ער 'בטעות'
וואסער אויף יענעם חסיד )דעם כעסן( ,און ָ
אויסגעגאסן הייס ַ
ָ
צדיק ...קודם כלָ ,
האט ער איהם
האט זיך
אויסגעגאסן אויפ'ן חברָ ,
ָ
וואסער ָ
דאס הייסע ַ
פארשמירט אויך זיין אנצוג .זעהענדיג ַאז ָ
ַ
דא" ,א.ד.ג" .זיי
באמערקט ַאז דו שטייסט ָ
האב נישט ַ
פאר איהם" ,איך ָ
פארענטפערן ַ
גענומען איבערבעטן ,און זיך ַ
האב דיר געטוהן"...
וואס איך ָ
פאר דעם ָ
מיר מוחל ַ
געווארן אויפגעברויזט און
וואס ער איז נישט
ָ
נאר ָ
און וואונדער איבער וואונדער :דער גרויסער "כעסן" ,נישט ָ
נאר דער אויבערשטער
האסט עס געטוהןָ ,
זאגנדיג" :נישט דו ָ
האט יענעם איבערגעבעטןָ ,
נאר ער ָ
פול מיט כעסָ ,
פארשידענע וועגן ,אויפצורעגן דעם ערשטן חסיד,
האט דער צווייטער חסיד
ïראבירט אויף ַ
ָ
האט דיך געשיקט"ַ .אזוי ָ
ָ
אריינגעפאלן אין ַא כעס.
ָאבער ָאן
ַ
האט 'אויפגערעגט' ,איז דער 'כעסן' נישט ַ
וואס ער ָ
זאך ָ
ערפאלג ...אויף יעדע ַ
ָ
באפוילן...
האט דער אויבערשטער ַ
זאך געענטפערטַ ,אזוי ָ
האט אויף יעדע ַ
אדרבה ,ער ָ
זאל ַאריינרופן דעם ערשטן חסיד ,און ווען ער איז
פאר'ן משמש ער ָ
באפוילן ַ
האט דער צדיק ַ
שïעטערָ ,
געזאגט:
האט דער איהם
ָ
ַאריינגעקומען צום רבי'ן אין צימערָ ,
האב געהערט פון אונטער דער טיר ווי דו שטייסט ביי דעם נסיון פון כעס ,ממש אויף ַא וואונדערליכן
 איך ָגעווארן אויפגערעגט,
האט דיך אויסïרובירט מיט 'צען נסיונות' פון כעס ,ביזטו בכלל נישט
ָ
אופן .אפי' ווען דיין חבר ָ
פארמאגסט נישט?...
וואס דו ַ ָ
באקלאגן אויפ'ן 'כעס' ָ
האסטו זיך צו ַ ָ
וואס ָ
הארצן ...ממילאָ ,
אפילו נישט אין ַ
האט דער חסיד געענטפערט מיט ַא שמייכל:
ָ
אריינצופאלן אין כעסָ ...אבער
ַ
וואלט עס געווען ַא 'נסיון' נישט ַ
וואלט גערעדט ַאביסל שטילערָ ,
 אויב דער רבי ָנאך מיר,
האט
וואס איז ַאריינגעקומען צו איהם ָ
פאר דעם איד ָ
געזאגט ַ
ָ
וואס דער רבי ָ
האב געהערט ָ
וויבאלד איך ָ
ַ
האב איך געקענט ביישטיין דעם יצר,
דא זוכט מען מיך אויסצוïרובירןָ ,
האב געוואוסט בשעת מעשה ַאז ָ
און איך ָ
האט דער רבי איהם געהייסן ַאריינברענגען מיך
האב בכלל נישט
דאס ָ
געהאט ַא 'בחירה' ,וויסנדיג ַאז ָ
ַ
ווייל איך ָ
אין ַא כעס...
געזאגט:
האט דער רבי איהם
ָ
ָ
דארפסטו שטענדיג געדענקען ַאז מ'ïרואווט דיך אויס פון הימל ,און ַאזוי וועט דיר זיין לייכטער דער
 ַאזוי ַגאנצער נסיון.
ַ
וואס דער מענטש שïירט
געזאגט
דאס
זאך ָ
נאר ביי יעדע ַ
נאר לגבי די מדה פון כעסָ ,
געווארן נישט ָ
ָ
ָ
באמת ,איז ָ
ïאסירט מיט איהם איז געקומען מיט ַא חשבון
דארף ער זיך
וואס ַ
שטארקן ווען ער ווייסט ַאז ַאלעס ָ
ַ
ַא רפיוןַ ,
ליבשאפט.
פון הימל ,מיט ַא תכלית און ַא טעם ,און ַאזוי וועט ער ַאלעס ָאננעמען מיט
ַ

æè
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©
èðàîøòã èøòåå úå÷ìúñä ïééæ ïåô âàè
øòáà¨ ,óåñ íåö
¨ øò æà© 'óåñ íé
?äøåú øòã ïéà ùåøéôá
êéåà øò èñééä ,ïèòáøòáéà êéæ ìàæ
©
ïééæ óøàã
ùèðòî øòã ìééåå ,ì"çø "òùø" øãâá
ä"ã ,ñ"øú ,éòñî) ò"éæ "úîà úôù" øòã èøòôèðò
©
.(âéöøàäëééåå
"¨ àøîâ éã éåå èéåì ("áéúë
(.ãé äèåñ) èâàæ
¨
,'øåòô úéá' ïáòð ïøàååòâ
©ïîèð æéà ä"ò åðéáø äùî æà
הוי מתלמידיו של אהרן  -אוהב שלום ורודף שלום
© åö éãë
ïòî èäòæ .øåòt ïåô äùòî éã óéåà ïáòâøàô
(çì ,âì) øéî ïòðòééì (éòñî) äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà
¨
ïâéøòãéð à© óéåà øôëî æéà ä"ò åðéáø äùî æà© êàã
ïøäà ìòéå" :ïäëä ïøäà ïåô úå÷ìúñä øòã ïâòåå
¨ ïòî ïò÷ òáìòæ ñàã
̈¨ .èøà
æà© ,ïäëä ïøäà ïâòåå ïâàæ
."ùãåçì ãçàá éùéîçä ùãåçá 'åâå íù úîéå 'åâå ïäëä
¨
åö ïéâî éãë ,áà ùãåç ùàø ïøàååòâ
÷ìúñð æéà øò
ïéá' ïåô ïîæ ïâéã'ìôù íòã óéåà úåëæ ïééæ èéî ïééæ ïåô íòðééà ïéé÷ ééá äøåú øòã ïéà èùéð ïòðéôòâ øéî
¨ øòã ïòååòâ æéà ñò ïòåå íé÷éãö éã
ïéðá åö ïééæ äëåæ øéî ïìòåå úåëæ ïééæ ïéà ïåà ,'íéøöîä ïééæ ïåô âàè
¨ äøåú éã åàåå ,ïäëä ïøäà ééá øàð
¨ ,úå÷ìúñä
¨
¨ ,ùã÷îä úéá èâàæ
áéìåö ïøàååòâ
áåøç øòãééì æéà ñàåå
 íðéç úàðù ùãåç ùàø :äøéèt ïééæ ïåô íåèàãטו )© © æéà'ñ éåå ïåà ,(:è àîåé
©© íòã ùåøéôá ñéåøà
äùòî éã èðà÷àá
 'àöî÷ øá' ïåà 'àöî÷' ïåôטז )æéà ïøäà ìééåå .(.åð ïéèéâ
 ("ùãåçì ãçàá ,éùéîçä ùãåçá") áàיד.

טאג פון זיין הסתלקות.
נאנט צו ראש חודש אב ,דער ָ
יאר דעם ïסוקָ ,
יד .אויך לייענט מען יעדעס ָ
אמאל תשעה באב אינמיטן די קינות ,איז ַא איד צוגעקומען צו ַא צווייטן אין שול ,און געבעטן פון איהם ַא
טוָ ַ .
זאגן די "קינות" .הרה"ק רבי מאיר'ל
זאל
האט יענער איהם
צואווארטן ביז ער וועט ענדיגן ָ
ַ
געזאגט ,ער ָ
ָ
טובהָ .
האסטו צו וויינען אויפ'ן חורבן
געזאגט צו דעם איד:
האט
"וואס ָ
ָ
ָ
באמערקט ,און ער ָ
האט עס ַ
ïרעמישלאנער זי"ע ָ
ַ
וואס דערנענטערט
פארמער אהבת חינם ָ
בית המקדש ,אויב דו ביזט בכוח עס אויפצובויען .טוה גמילות חסדיםַ ,
געווארן.
וואס איז חרוב
די גאולה ,און ערשט
ָ
זאלסטו צוריקגיין ווייינען אויפ'ן בית המקדש ָ
דערנאך ָ
ָ
זאגט אויף דעם דער חיד"א
זאגט" :כי כה אמר ה' ,חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו"ָ .
דער נביא ישעיה )נב ,ג( ָ
ז"ל )"מדבר קדמות" ,מערכת ת' ,אות יח ,ועוד( ַאז דער נביא איז מרמז" ,חינם נמכרתם" ,צוליב די עבירה פון "שנאת חינם"
געגאנגען אין גלות ביי די גוים" .לא בכסף" ,נישט אין זכות פון ַאנדערע
געווארן און איר זענט
פארקויפט
ַ
ָ
זענט איר ַ
פארמערן ,ליב
וואס איר וועט ַ
נאר אין דעם זכות פון "אהבת חינם" ָ
מצוות "תגאלו" ,וועט איר אויסגעלייזט ווערןָ .
האבן איינער דעם ַאנדערן.
צו ָ
געזאגט )געברענגט אין ספר "עולמו של אבא" ע' תטז(ַ ,אז
האט
ָ
דער וויזשניצער רבי ,הרה"ק בעל "אהבת ישראל" זי"עָ ,
וואסערן פון ַא טייך,
האט געברענגט ַא ראיה פון די ַ
האבן יעדן אידַ ,אפילו דעם ïשוט'סטן מענטש .ער ָ
'דארף ליב ָ
מ ַ
אריינפאלן
ַ
וואס קומט ַאריין אין טייך .צום ביישïיל ,אויב עס וועט ַ
וואס שטוïן ַאוועק פון זיך יעדן "פרעמדן" חפץ ָ
ָ
זאך ,וועט מען איהם מיט דער צייט
האלץָ ,אדער ַא שטייןָ ,אדער ַא קליידָ ,אדער יעדע ַאנדערע ַ
אין טייך ַא שטיקל ָ
וואס דער טייך נעמט ַאריין מיט "פריינטליכקייט" :אייז...
זאך ָ
נאר איין ַ
פארהאן ָ
פארווארפן ביים ברעג טייךַ ַ .
טרעפן ַ ָ
ווארימט ער איהם ָאן ,ביז
פארבלייבן אין טייך ,און צוביסלעךַ ,
לאזט ער איהם ַ
פאלט ַאריין אינעם טייךָ ,
אויב אייז ַ
דערפאר ,ווייל דער
דאס איז
ער ווערט
ַ
יא ַאריין? ָ
לאזט ער דעם אייז ָ
פארוואס ָ
וואסערָ ַ ...
צעגאנגען ,און ער ווערט ַ
ַ
וואס דען ,צוליב דער קעלט איז
נאר ָ
וואסערַ ,אזוי ווי ערָ ...
טייך דערקענט אינעם אייזַ ,אז ער איז זיין "ברודער" ַ -
ווארימקייט,
זאל משïיע זיין אויף איהם
ער
ליבשאפט און ַ
ַ
נאר איין עצה :ער ָ
דא ָ
פאר דעם איז ָ
געווארן אייז ,און ַ
ָ
ווארימקייט
דארפן משïיע זיין אויף יעדן אידַ ,א ַ
וואסער ווי פריער .דער נמשל איז :מיר ַ
ביז ער וועט צוריק ווערן ַ
דאך "אונזער ברודער" ,און ַאזוי וועט ער קענען זיין ַאזוי ווי פריער.
און
ליבשאפט ,ווייל ער איז ָ
ַ
באהעפטן
דאס מיינט נישט ַאז מ'מעג זיך חבר'ן מיט שלעכטע חברים ח"וָ ,אדער זיך ַ
זעלבסט-פארשטענדליךַ ,אז ָ
ַ
'דארף זיין גוט צו יעדןָ ,אבער
טאקע
געזאגט" :מ ַ
ָ
האט ַ
נאר ַאזוי ווי דער"אהבת ישראל" זי"ע ָ
מיט רשעים חלילהָ ,
נישט 'מיט' יעדן"...
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פארוואס די בני גד און בני
זאגט אין דער היינטיגער סדרה )מטות ,ד"ה "ומקנה רב"(ַ ,א טעם ַ ָ
דער ש"ך על התורה ָ
זאגט דער ש"ך על התורה,
געוואלט ַאריינגיין אין ארץ ישראל
האבן נישט
צוזאמען מיט די ַאנדערע שבטיםָ .
ַ
ָ
ראובן ָ
האט דער "דגל' פון די בני
וויבאלד זיי זענען געווען אונטער איין "דגל"
ַאז
)פאן( מיט שבט שמעון )לויט'ן סדר פון די דגליםָ ,
ָ
ַ
האט געזינדיגט,
נאך דעם ווי זמרי בן סלוא ,דער נשיא פון שבט שמעוןָ ,
גד ,געהאט מיט זיך די שבטים ראובן און שמעון( ,און ָ
געהאט
האבן מורא
געוואלט זיין
האבן די בני גד און בני ראובן נישט
ַ
צוזאמען מיט "שלעכטע חברים" ,ווייל זיי ָ
ַ
ָ
ָ
געוואלט
האבן זיי ענדערש
דארפן זיין
ָ
צוזאמען מיט שבט שמעון .דעריבער ָ
ַ
ַאז אויך אין ארץ ישראל וועלן זיי ַ
פארבלייבן אין חוץ לארץ ,מיט "גוטע חברים" ,ווי איידער צו וואוינען אין ארץ ישראל ,מיט נישט גוטע חברים.
ַ
פארשעמען
הארבקייט פון ַ
טז .פון די מעשה פון "קמצא ובר קמצא" ,לערנען מיר ַא מורא'דיגן לימוד וועגן דער ַ
פארשטערט זיין
האט ַ
דאך "קמצא" געווען 'גערעכט' ,ווייל "בר קמצא" ָ
ַא צווייטן מענטש ברבים .לכאורה ,איז ָ
האט זיך נישט געקענט פרייען ווען ער זעהט זיין שונא .ער
גאנצע שמחה מיט'ן קומען צו דער סעודה ,און ער ָ
ַ
פארלאזן
זאל ַ ָ
גאנצן ïרייז פון דער סעודהַ ,אבי זיין שונא בר קמצא ָ
האבן דעם ַ
שאדן צו ָ
איז ַאפילו געווען גרייט ָ
אזא מצב ...און פונדעסטוועגן ,זעהען מיר ַאז ירושלים
האט נישט קיין טעם אין ַ ַ
גאנצע סעודה ָ
דאס ָארט ,ווייל די ַ
ָ
פארשעמען ַא צווייטן
איז חרוב
טארסטו נישט ַ
געווארן נאר צוליב די מעשה ,ווייל אפילו ווען דו ביזט "גערעכט"ָ ,
ָ
פארגיסן זיין בלוט ברבים...
וואס איז נישט גערעכט ,און ַ
ָ
קארעליץ,
קארעליץ זצ"ל פון בני ברק ,מיט ַא טענה צו הרב ַ
אמאל איז ַא שכן צוגעקומען צום גאון רבי ניסים ַ
יזָ ַ .
אריינגעווארפן די איבערבלייבענישן
האבן
האבן
ָ
דערנאך ַ
ָ
געפארבט רבי ניסים'ס דירהָ ,
ַ
וואס ָ
ַאז די ַארבעטער ָ
געווארן ביי איהם
פארשטאïט
וואסער ,און ַאלס
ָ
ָ
רעזולטאט דערפון איז ַ
ַ
פונעם 'ïעינט' אין ַא 'ïיי) 'ïרער( פון 'סוער' ַ
אïגעקאסט 600
האט
ָ
האט איהם ָ
וואס ָ
געדארפט רופן ַארבעטער צו עפענען די רערָ ,
ַ
)ביים שכן( די רער ,און ער ָ
האט רבי ניסים ַארויסגענומען
שאדןָ .
באצאלן דעם ָ
קארעליץ איהם צו ַ ָ
אלזא פון רבי ניסים ַ
פאדערט ַ ָ
שקלים .ער ָ
האט
באצאלט אויפ'ן ָארט .אין
וואס ער ָ
שאדן ָ
פאר'ן ָ
האט ער איהם איבערגעבעטן ַ
צוגאבָ ,
ָ
 600שקלים ,און איהם ַ ָ
פאראורזאכט בשוגגָ ,אן זיין וויסן.
ַ
איהם ַ
באגלייט ווען יענער שכן איז צוגעקומען צו איהם,
האט רבי ניסים
האט איהם ַ
וואס ָ
געזאגט צו איינעם ָ
ָ
שïעטער ָ
פאלט ַאריין
וואלט ער איהם נישט
וואס ַ
צאלן ַאפילו איין ïרוטה .ערשטענס ,ווייל ליים ָ
געדארפט ָ
ַ
ַאז מעיקר הדין ָ
פארשטאïונג איז געקומען צוליב ַאן ַאנדערע
ָ
פארשטאïונג ,און ממילא מוז זיין ַאז די ַ
ָ
וואסער ברענגט נישט ַא ַ
אין ַ
באהאפטן מיט דעם שכן'ס
וואס גייען ַארויס פון מיין דירה ,זענען
אינגאנצן נישט ַ ָ
ַ
סיבה .צווייטענס ,די 'סוער' רערן ָ
געהאט קיין שום
האט נישט
'האט יעצט בכלל נישט
ַ
גאנצע טענה ָ
געפארבט מיין דירה ,און זיין ַ
ַ
רערן ...דריטנס ,מ ָ
באזיס...
ַ
באגלייטער וועלכער האט נישט געקענט גלייבן וואס ער הערט ,האט נישט באהאלטן זיין ערשטוינונג פון
דער ַ
האט רבי ניסים איהם
באצאלט די  600שקלים? ָ
האט דער רב איהם ַ ָ
פארוואס ָ
קארעליץ :אויב ַאזויָ ַ ,
רבי ניסים ַ
באציאונגען."...
געענטפערט" :ס'איז מיר געווען כדאי איהם צו געבן די  600שקלים ,כדי צו לעבן מיט איהם אין גוטע ַ
'צאלן' כדי צו קענען לעבן
פאר אונז מוותר צו זיין ,און אפילו ָ
פון אונזער זייט קענען מיר צוגעבן ,ס'איז כדאי ַ
באציאונגען...
מיט ַאנדערע אידן אין גוטע ַ
פאר
האט
דאס איז דער טעם ַ
געזאגט )"שיח שרפי קודש" ,בין המצרים .אות יב(ַ ,אז ָ
ָ
יח .הרה"ק בעל "חידושי הרי"ם" זי"ע ָ
איינלאדן אידן צו דער סעודת
מאכן 'סיומים' אויף מסכתות פון ש"ס אין די 'ניין טעג' און
ַ
דעם מנהג ישראל צו ַ
געזאגט ,ווען איך
האט
ָ
זאגט )שבת קיח (:אביי ָ
פארמערן אהבת חינם ,ווי די גמרא ָ
מצוה פונעם סיוםַ ,אלעס כדי צו ַ
פאר ַאלע תלמידי
האב איך
געמאכט ַא 'יום טוב' ַ
ַ
האט געענדיגט ַא מסכתאָ ,
וואס ָ
האב געזעהן ַא 'צורבא מרבנן' ָ
ָ
חכמים.
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זאל עס נישט
 און ַאז עס,הארץ
ַ
ָ פארוואס
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ָ ,האט געענדיגט רעדן
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ָ וואס מ
ָ דאס
ָ ..."הכבש השני תעשה בין הערבים
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© èéî ïééæ çîùî èùéð íäéà ïòî óøàã
©
òðòãéùøàô
¨ øîæ éìë ïáàä
¨ óøàã
© âéðò÷ øòã .øîæ éìë
íäéà ïìàæ
¨ ,õøàä
©
¨ ïòééøôøòã
èâééìòâåö æéà øò ïòåå øàð
ñàã
©
¨
¨
©
,èøéñàt
íäéà èéî èàä
ñàåå
âðåøéñàt
à© áéìåö
© ñàã
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¨ øù øòã æéà ñìàîòã
¨
ñàåå
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¨ ïâéðééø ïåà ïééæ ÷æçî êéæ ïòî óøàã
© ïâòååèñòãðåô
ñàã
©
äìôú ïåà äøåú èéî ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã ïåà õøàä
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ָ באהאלטן
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ָ  און איך, ַאז ווען איך בין געווען יונג, דער אויבערשטער ווייסט דעם אמת,האט צוגעגעבן
ָ און ער
.געווארן ַא נייער אור
לעקטïפאר מיר ַאנט
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ַ ,טאג פון די ימי בין המצרים
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ַ ווי די שבתים פון ַא
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( "כל המענג את השבת נותנין:אויך שטייט אין ספה"ק "אהבת שלום" אויף די ווערטער פון דער גמרא )שבת קיח
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."סק'ענט ַאז ביי א מתנה איז נישט שייך "דינא דבר מצראï' ווייל שבת איז דאך א מתנה און עס ווערט גע,המצרים
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