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¨ ÷åñt øòã æà© ,éàìîù éáø èð'ùøã
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¨ òìà© èéî "úåáéø÷ éðéî ìëá" æðåà èéî èðàð
¨ æéà
ïèøàñ
¨
.ïèéé÷èðàð

( ַאז.זאגט )ברכות ו
ָ וואס די גמרא
ָ  קען מען זעהן פון דעם,דאס דערגרייכט
ָ באגריף ווי ווייט
ַ האבן ַא
ָ  כדי צו.א
 "כי מי גוי גדל:סוקï דאזיגן
ָ אנטהאלט דעם
ַ
ַ רשיותï  און איינע פון זיינע פיר,דער אויבערשטער לייגט תפילין
." כה' אלקינו בכל קראינו אליו,אשר לו אלקים קרובים אליו

 ואתחנן- דער פרשה קוואל

á

¨ èùéð æéà ñò ïåà è'øòö'øàô
© ïòðòæ øòãðé÷ òðééã èâàæòâ
¨
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©
¨ ,ééæ øàô
©
¨ øòåå
© ïåô äðååë èéî ïøòåå
ãìàá
ééæ åèñìàæ
íéîçø ïèòá ìàæ
. בõøàä
¨
¨ .ïøòôèðò
,äùî :èâàæòâ
íäéà øòèùøòáéåà øòã èàä
éã ïòåå èééö òãòé ïéà æà© ,ïáòì ïééã ééá øòååù êéà úåîù) ï"áîø ïéà øéî ïòðéôòâ øòèøòåå òëéìøòãðåàåå
¨ íòã óéåà (âé ,â
øòã éåå ,ïøòôèðò ééæ êéà ìòåå ,øéî åö ïôåø ïìòåå ïãéà ä"ò åðéáø äùî ñàåå
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¨ ÷åñt
."åéìà åðéàø÷ ìëá åðé÷ìà 'äë" ,èâàæ
¨ ïâòøô êéî ïìòåå ïãéà éã ïòåå ,"íäéìà øîåà äî
ñàåå
¨ ñàåå
¨ ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïòîàð
¨ øòã æéà
êéà ìàæ
פאר קבלת התפלות
ַ  די פיר תנאים- בעת ההוא לאמור
¨ íòã óéåà ?ïøòôèðò ééæ
íäéà øòèùøòáéåà øòã èàä
¨ ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã
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¨ ïòåå !å"ç äøö òãòé ïéà ééæ èéî
¨ ÷åñt åö ïôåø ïìòåå ééæ øàð
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¨
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¨
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ד
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¨ íäéà æéà
¨ äùî (àé ,á"ô ø"áã) èâàæ
¨ ùøãî øòã éåå ,øòãðé÷
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¨
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"אנטלויפט" פון
ַ הארץ
ַ דאכט זיך איהם ַאז זיין
ַ  אפילו ווען עס,טאר זיך ָאבער נישט מייאש זיין
ָ  דער מענטש.ב
 זיי גיסן."ל נא וכו'( "שופכים לך שיח בלא לב ולב-זאגט )סדר הושענות להושענא רבה אנא א
ָ ייטןï  ווי דער,איהם כסדר
 ווייל אויב די תפילה,דאך ַא סתירה
ָ  עס איז, איז שווער.הארץ
ַ  און ַא,הארץ
ַ  ָאן ַא,פאר דיר זייער געבעט
ַ אויס
?הארץ
ַ  מיט ַא- "דאך עס נישט "ולב
ָ  איז,הארץ
ַ  ָאן ַא- "איז "בלא לב
 ָאבער,דאווענען
ַ הארץ צום
ַ טאקע נישט קיין
ַ האבן
ָ  זיי," "בלא לב,זאגן ַא כוונה אין די ווערטער
ָ נאר מ'קען
ָ
 אין דעם,הארץ
ַ דאס
ָ נאר זיי זוכן ווייטער
ָ ,פאלן נישט ַאריין צוליב דעם אין יאוש ח"ו
ַ  זיי- " "ולב,פונדעסטוועגן
."זכות בעטן זיי פון דיר "הושע נא
האט דער
ָ .פאר אמונה און בטחון
ַ  ַא סגולה, הרה"ק מהר"ש זי"ע,אמאל געבעטן פון בעלזער רב
ָ ַ האט
ָ  ַא בחור.ג
ללï ווייל ווען דער מענטש איז מת,פאר אמונה
בעלזער רב איהם
ַ  ַאז תפילה איז די בעסטע סגולה,געזאגט
ָ
. קען ער ממילא צוקומען צו אמונה,און ער זעהט ישועות אין זכות פון זיין תפילה
" מערכת אמונה ובטחון( ַאז איינע פון די מקורבים פונעם גאון בעל "חזון איש, ח"ב," עס ווערט געברענגט )"מעשה איש.ד
איבערגעזאגט זיינע
"האט דער "חזון איש
אמאל
ָ
ָ ," "עס קומט זיך מיר ַא מזל טוב:געזאגט
ָ
ָ ַ האט איהם
ָ ,זי"ע
 דער אויבערשטער,זאגט
ָ " ווי איינער... עס קומט זיך דיר... "עס קומט זיך דיר:פארדרוס
ַ טאן פון
ָ  מיט ַא,ווערטער
.פאר עמיצן ַאנדערש אויף דער וועלט
ַ  און נישט,פאר דיר
ַ  נישט,פאר קיינעם
ַ גארנישט
ָ איז נישט שולדיג

דער פרשה קוואל  -ואתחנן
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¨ ,ïåùì òøòãðà© ïà© èéî ïèòáòâ èùéð ä"ò åðéáø ééá èééèù ñàåå
¨ ïàîéøà
©
 ùôðä úåçåëה¨ ïà© éåå éåæà© ,
øàð
¨
èáééøù äøåú éã ïåà .ì"ëò ,íéðåðçú ïåùì à© èéî .äáãð à© ïáòâ íäéà ìàæ'î
æà© êéæ èòá ïåà øéè øòã
¨
 ñéåøà© ñò äùî èàäו,äìôú ïåô ïâòåå éã ïòðøòì åö æðåà éãë ,
,äìôú ïåô úåðåùì òìà© ééá ,øòáéøòã

האט זיך
א פרוי מיט ַא
יארן נישט זוכה געווען צו קינדערָ ,
לאנגע ָ
האט ַ
וואס זי ָ
הארץ צוליב דעם ָ
צובראכן ַ
ָ
אויערבאך זצ"ל ,און געבעטן ער
פאר דעם ירושלים'ער גאון און ïוסק רבי שלמה זלמן
ַ
הארצן ַ
אויסגערעדט פון ַ
האט
זאל זוכה זיין בקרוב
געהאלפן צו ווערן מיט זרע של קיימאָ ...
ָ
זאל איר בענטשן מיט ַא "ברכת התורה" ַאז זי ָ
ָ
"אנגעשריגן"" ,צו דען איז דער אויבערשטער אייך עïעס שולדיג? צו איז דער אויבערשטער
רבי שלמה זלמן איר ָ
וואס ער געבט אייך לעבן ,און ער געבט אייך
פאר דעם ָ
דאנקען ַ
דארפט איהם לויבן און ַ
אייך שולדיג עïעס? איר ַ
האט איר זיך ָאïצורעדן קעגן איהם?!."...
וואס ָ
א נשמה ,מיט בריאות הגוף והנפשָ .
האט
צובראכענע ,איז די פרוי
ַא
דאן ָ
פארלאזן דעם צימערָ ,אבער ַ
געגאנגען אין דער ריכטונג פון דער טיר ,צו ַ ָ
ַ
ָ
געזאגט:
רבי שלמה זלמן איר
ָ
גארנישט שולדיג...
טאקע ַאז דער אויבערשטער איז אייך ָ
זאגן .ריכטיג ַ
וואס איך וויל אייך ָ
 הערט זיך גוט איין ָנאר 'לפנים משורת הדין',
וואס איר זענט נישט מחויב צו טוהןָ ,
זאכן ָ
ָאבער אויב איר וועט זיך אויך פירן צו טוהן ַ
וועט דער אויבערשטער זיך אויך פירן מיט זיי "לפנים משורת הדין" ,און "מידה כנגד מידה" וועט ער אייך העלפן,
כאטש ער איז נישט מחויב עס צו טוהן...
ָ
ïיטאל אין ירושלים ,און ביז ַא
'וואלונטיר' אין 'שערי צדק' ש
ָ
טאקע ָאנגעהויבן ַארבעטן ַאלס ַא ָ
האט ַ
די פרוי ָ
טאכטער אין ַא מזל'דיגע שעה.
געהאלפן
יאר ,איז זי בעזהשי"ת
געווארן מיט ַא ָ
ָ
ָ
ָ
האבן געהערט פון הרב אברהם יוסף לייזערזאהן ז"ל ,א פלימעניק פון הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך
]מיר ָ
האבן געהערט די דערמאנטע מעשה ,און זיי
וואס ָ
זצ"ל ,אז עס זענען פארגעקומען ענליכע פעלער ביי מענטשן ָ
געווארן ביז ַא קורצע צייט[.
געהאלפן
האבן אויך ָאנגעהויבן ַאזוי זיך פירן ,און ַאלע זענען ב"ה
ָ
ָ
ָ
זאגט אין
באשעפער ברוך הוא ,איז איינע פון די עיקרים פון אידישקייט ,ווי דער ïסוק ָ
ה .אט דער "הכנעה" צום ַ
דער היינטיגער ïרשה )ז ,ז( "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם ,כי אתם המעט מכל העמים",
געזאגט צו די אידן ,איך גלוסט אין אייך ,ווייל ַאפילו אין ַא
האט
ָ
זאגט )חולין פט ,(.דער אויבערשטער ָ
און די גמרא ָ
פאר מיר.
האלטן קליין ַ
מאכן ,טוט איר זיך ַ
צייט ווען איך טוה אייך גרויס ַ
הרה"ק רבי שמחה בונם זי"ע פון פשיסחא ,האט געזאגט )"מדרש שמחה" ,ערך ענוה וגאוה(ַ ,אז צוליב דעם ווערן די
וואס איז דער קלענסטער פון ַאלע אותיות .עס
אידן ָאנגערופן "יהודים" ,ווייל אידן זענען ַאזוי ווי דער אות יו"דָ ,
מאכן
איז ָאבער ַאנדערש פון ַאלע ַאנדערע אותיות ,ווייל די ַאנדערע אותיות קען מען "אויסציען" און עס גרעסער ַ
געשמאק פונעם שרייבער ,סיי אין דער לענג ,סיי אין דער ברייטָ ,אבער דעם אות יו"ד קען מען נישט לענגער
לויט'ן
ַ
ארא ,ïווערט עס ַאן אות וא"ו ,און אויב מ'וועט עס אויסציהען אין די זייטן ,וועט
מאכן ,ווייל אויב מ'ציהט עס ַ ָ
ַ
האלטן
דאס זעלבע איז מיט די אידן" .כי אתם המעט מכל העמים" .אידן ַ
עס ווערן ַאן אות דל"ת ָאדער ַא רי"שָ .
גארנישט" ,נישט אין דער לענג ,און נישט אין דער ברייט" ,זיי זעהען זיך
זיך קליין ,זיי ווייסן ַאז זיי ַאליין טוהען ָ
באשעפער ברוך הוא .וועגן דעם גלוסט דער
באקומט די שפע פונעם ַ
וואס ַ
ַאלס נישט מער ווי ַא קליין ïינטעלע ָ
האלט זיך נישט ַאזוי ,גייט ַארויס פון כלל "איד" כביכולï ..ונקט
וואס ַ
אויבערשטער אין אידישע קינדער ,און דער ָ
ווי ביים שרייבן איז נישט מעגליך "אויסצוציען" דעם אות יו"ד.
פאר דעם "חפץ חיים"
אמאל מזכיר געווען איר זון וועלכער איז געווען זייער נישט געזונט ל"עַ ,
האט ַ ָ
וַ .א פרוי ָ
פאר דעם אויבערשטען,
דאווענען ַ
האט זיך געשטעלט ַ
אריינגעגאנגען אין שול ,און ער ָ
ַ
זי"ע .איז דער "חפץ חיים" ַ
פאלגענדע ווערטער:
מימט די ָ
סאך חסדים
זאלסט גוטס טוהן מיט מיר ,מיט ַא ַ
האב איך זוכה געווען ַאז דו ָ
יארן ָ
 רבונו של עולםַ ,אלע מיינע ָהאסט מיך מזכה געווען צו שרייבן און ַארויסגעבן דעם "משנה ברורה" ,דעם "חפץ חיים" ,און
און טובות .דו ָ
נאך ַא חסד און הייל אויס
נאך חיבוריםַ ,אלעס ַא מתנת חינם .בעט איך דיך ,טוה מיט מיר ָ
"שמירת הלשון" ,און ָ
באמיט ָאïצושרייבן ספרים כדי
האב זיך ַ
פאר דיין כבוד וועגן ,איך ָ
דאך ַאזוי פיל געטוהן ַ
האב ָ
יענעם חולה ...איך ָ

ã
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דערפאר בעט איך ביי דיר ,דו
מזכה צו זיין אידישע קינדער מיט שמירת הלשון און קיום המצוותַ ,אלס שכר
ַ
קראנקן קינד...
זאלסט אויסהיילן דעם
ַ
ָ
טראכטן שטענדיג ַאז עס קומט איהם
דאס איז געווען דער מהלך החיים פונעם "חפץ חיים" זי"ע ,צו
ַ
ָאט ָ
באשעפער.
האט ,איז נישט מער ווי ַאן אומזיסטע מתנה פון ַ
וואס ער ָ
גארנישט ,און ַאז ַאלעס ָ
ָ
'זאגט די
זאגט דער אריה"ק זי"ע )געברענגט אין ספר "מחזיק ברכה" פון חיד"א זי"ע ,או"ח סי' צ"ח סק"ב(ַ ,אז ווען מ ָ
זַ .אזוי ָ
וואס קומט בעטן ַא נדבה,
ארימאן ָ
ַ
באטראכטן ווי ַאן ָ
דארף מען זיך ַ ַ
ווערטער "ועוזר דלים" ביי תפילת שחריתַ ,
דאווענען די 'תפילת העמידה' )שמונה עשרה(.
זאל מען זיך שטעלן ַ
און ַאזוי ָ
געדאוונט מיט וואונדערליכע
האבן
ַ
און ַאזוי שטייט אין ספה"ק "ïלא יועץ" )ערץ כניעה(ַ ,א מעשהַ ,א כת פון צדיקים ָ
האבן
וואונדערבארָ ,אבער
טאקע געווען
כוונות ,און
וויבאלד זיי ָ
ַ
ַ
מ'האט זיי מגלה געווען פון הימל ַאז זייער תפילה איז ַ
ָ
יא
נישט
האט ָ
וואס ָ
נאר איינער פון זייער חבורה ָ
באשטראפט צו ווערןָ ,
ָ
געהאט גענוג הכנעה זענען זיי געווען גרייט ַ
ַ
געווארן.
געראטעוועט
נאר אין זיין זכות ,זענען זיי ַאלע
ָ
ַ
באשעפער ,און ָ
פאר'ן ַ
געהאט די ריכטיגע אונטערטעניגקייט ַ
ַ
דאס זיך
פארגלייכט ָ
ַאזוי טייטשן די ספרים דעם ïסוק )איכה ב ,יט( "שפכי כמים לבך נוכח פני ה'" .דער נביא ַ
וואסער
"וואסער" ,און נישט צו ַאנדערע
הארץ צו
געטראנקען ,ווי וויין ָאדער מילך ,א.ד.ג ,.ווייל ַ
ַ
ַ
דאס ַ
אויסגיסן ָ
זאגט )תענית ז" (.מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך",
דאך אויף הכנעה און שפלות ,ווי די גמרא ָ
ווייזט ָ
דאס
ïלאץ און זיי גייען צו ַא נידעריגן ָארט.
לאזן איבער זייער הויכן
דערפאר גלייכט מען צו דערצו ָ
ַ
ַ
וואסערן ָ
די ַ
וואסער .דער
דארף זיין מיט הכנעה און שפלותַ ,אזוי ווי ַ
הארץ ,אונז צו לערנען ַאז די תפילה ַ
דאס ַ
אויסגיסן זיך ָ
דארף זיין מיט ַא בקשה
גאנצע תפילה ַ
האנט ,און זיין ַ
גארנישט אין דער ַ
האט ָ
דארף שïירן ַאז ער ַאליין ָ
מענטש ַ
"עשה למענך ,אם לא למעננו".
וואס עס שרייבט דער "רבינו בחיי" )במדבר טז ,כב( אויף דעם ענין פון "תחנון" און
אראïצוברענגען ָ
ס'איז כדאי ַ ָ
דארט:
"נפילת אפיים"ַ ,אז איינע פון די טעמים
דערפאר ,איז כדי ַארויסצואווייזן צער און הכנעה .ער שרייבט ָ
ַ
באשעפער( איז פון די הויïט ïונקטן פון תשובה .און
"וההכנעה מעיקרי התשובה" ,און די אונטערטעניגקייט
)פאר'ן ַ
ַ
דאן ווערט זיין תפילה ָאנגענומען ,דער אויבערשטער ווערט 'איבערגענומען' כביכול מיט זיין צער און ער ערפילט
ַ
פארלאנג.
זיין ַ ַ
ח .דער סïינקער רבי ,הרה"ק בעל "אמרי יוסף" זי"ע ,שרייבט אין דער היינטיגער ïרשה ,וועגן דעם עניןַ ,אז אויך
זאל ערפילן זיין בקשה ,קען
וואס איז באמת נישט כדאי מצד זיינע מעשים ַאז דער אויבערשטער ָ
דער מענטש ָ
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דאווענט בעטנדיג ַא "מתנת חנם" ,איז ממילא נישט
האבן ַא תיקון און
וואס ער ַ
געהאלפן ווערן ,דורך דעם ָ
ָ
אויך ָ
נאכקוקן אויב
נאר אויב ער בעט צוליב זיינע גוטע מעשים ,וועט מען איהם ָ
דא ַא מניעה מצד זיינע מעשים .ווייל ָ
ָ
דא ַא מניעה מצד
דאך נישט ָ
פארלאנגָ ,אבער אויב ער בעט ַא מתנת חינם ,איז ָ
'זאל ערפילן זיין ַ ַ
ער איז ראוי מ ָ
דאך ַאן אומזיסטע מתנה ,און נישט ַאז "עïעס קומט איהם".
דעם מבקש ,ווייל ער בעט ָ
פאר דעם אויבערשטען ,ווען
ט .אויך דער שורש פון די מדה פון בטחון ,קומט פון ַא געפיל פון אונטערטעניגקייט ַ
'זאל איהם העלפן
דער מענטש ווייסט ַאז באמת איז ער ַאליין  -מכוח זיינע מעשים טובים  -נישט ווערד ַאז מ ָ
נאר אויף ַא "מתנת חנם".
האט בטחון ָ
האפט און ָ
נאר ער ָ
פון הימלָ ,
נאמען פון הרה"ק
האט
געזאגט )ליקוטים ,ע' שע( אין ָ
ָ
מ'קען עס פארשטיין ,ווייל הרה"ק בעל "חידושי הרי"ם" זי"ע ָ
האט
ווארט "בטחון"
וואס ָ
שטאמט פון לשון "בטח" .דער מענטש ָ
ַ
דאס ָ
רבי שמחה בונם זי"ע פון פשיסחאַ ,אז ָ
קלאר אין זיינע אויגן ,אויסער יעדן ספקַ ,אז דער אויבערשטער וועט איהם
בטחון אין דעם אויבערשטען ,און ס'איז
ָ
טראכטן און גלייבן ַאז
אזא זיכערקייט צו
טאקע
ַ
וואס לכאורה ,וואו נעמט ער מיט ַ ַ
געהאלפןָ .
ָ
העלפן ,ווערט ער ַ
וואס דען,
נאר ָ
דאך מעגליך ַאז ער איז נישט ראוי צו די ישועה? ָ
דער אויבערשטער וועט איהם העלפן ,עס איז ָ
דאכט זיך איהם ַאז עס 'קומט זיך איהם' מצד
וואס עס ַ
נאר ביי ַא מענטש ָ
סארטן "חשבונות" זענען שייך ָ
די ַאלע ָ
טאקע ראוי צו די
פאר איהם ַאריינצוקלערן באמת אויב ער איז ַ
דא ַאן ָארט ַ
זיינע מעשים טובים ,און ממילא איז ָ
נאר שטענדיג טוט
האט נישט קיין אייגענע זכותיםָ ,
וואס ווייסט ַאז ער ָ
ישועה ָאדער נישטָ .אבער דער מענטש ָ
דאך אויך
אזא איינער ווייסט ָ
כאטש ער איז נישט כדאי און ראוי דערצוַ ַ ,
דער אויבערשטער מיט איהם חסדיםָ ,
דא
האט נישט קיין גרעניץ ,און ממילא ,איז נישט ָ
גאנץ גוט ַאז דעם אויבערשטען רחמנות און זיין מדת החסדָ ,
ַ
זאל ער איהם נישט געבן ַא 'מתנת חינם'ַ ,אזוי ווי ער גיט איהם שטענדיג.
מאל ָ
דאס ָ
ַא סיבה ַאז ָ
י .מ'קען צולייגן צו די ווערטער פונעם "אור החיים" הקדוש ,לויט ווי עס שטייט אין ספה"ק "בני יששכר" )חודש
אמאל מתïלל אויף ַא ישועה ,און
פארוואס זענען אידן ַ ָ
ניסן ,מאמר א ,סי' ג( ,דער מדרש פרעגט )שוחר טוב תהלים צא( ַ ָ
געהאלפן? ענטפערט דער מדרש ,ווייל זיי ווייסן נישט "להתפלל בשם" ,צו דערמאנען דעם אויבערשטען'ס
זיי ווערן נישט
ָ
זאגן ַאז די אידן זענען נישט מתפלל
דאווענען .פרעגט דער "בני יששכר" ,ווי ַאזוי איז שייך צו ָ
נאמען ווען זיי ַ
ָ
דארט(.
דאך "ברוך אתה ה' אלוקינו" וכו'? )זעה "בני יששכר" ָ
זאגן ָ
נאמען ,זיי ָ
מיט'ן אויבערשטען'ס ָ
געטראגן
האט
געגאנגען
ענטפערן די ספרים בדרך רמז ,על דרך משל ,איינער איז
ָ
ביינאכט אויפ'ן וועג ,און ער ָ
ַ
ַ
האבן איהם ַאוועקגעשטעלט
פארברעכער ,און ָ
באנדע ַ
באפאלן ַא ַ
מיט זיך ַא גרויסע סומע געלטï .לוצלינג זענען איהם ַ ַ
האבן
וואס גייען אויף צוויי פיס .זיי ָ
נאר "חייתו יער"  -ווילדע חיות ָ
אין ַא זייט ,וואו עס דרייען זיך נישט מענטשןָ ,
האבן ָאנגעהויבן זוכן און נישטערן אין זיינע
דארט ,און ָ
זאל נישט קענען ַאנטלויפן פון ָ
איהם צוגעבונדן ַאז ער ָ
האט
ïאליציאנטן ,וועלכע גייען פונדערווייטנס ,און ער ָ
ַ
האט דער מענטש געהערט דעם קול פון ָ
טאשןï .לוצלינגָ ,
ַ
זעלבסט-פארשטענדליךַ ,אז זיינע
דאך
ָאנגעהויבן שרייען:
ַ
ראטעוועט מיך!" .איז ָ
ïאליצייַ ,
ראטעוועט! ָ
"ïאליצייַ ,
ָ
ïאליציאנטן
ַ
נאר די ָ
האלדז ,מיט דער אנערקענונג ַאז זיין צרה איז ַאן אמת'ע צרה ,און ַאז ָ
געשרייען קומען ַארויס פון ַ
פארמעגן פון די רויבער...
דאס לעבן און זיין ַ
ראטעווען ָ
קענען איהם ַ
האבן
באשעפער ,ווייל מיר ָ
דארפן זיין אונזערע תפילות און תחנונים צום ַ
ָאט ַאזוי ,אויפ'ן זעלבן אופן ממשַ ,
נאר דו קענסט אונז
באשעפערָ .
נאר דיך ַאלייןַ ,
נישט ַאן ַאנדערן "גואל ומושיע" ַ -אן אויסלייזער און ַא העלפער ָ -
דאווענען און ווערן נישט געענטפערט ,ווייל זיי זענען נישט "מתïללים
זאגן חז"לַ ,אז די אידן ַ
העלפן .און אויף דעם ָ
זאגן "ברוך אתה ה' אלוקינו"ָ ,אבער
נאמען ,און מיר ָ
דאס הייסטַ ,אוודאי 'קענען' מיר דעם אויבערשטען'ס ָ
בשם"ָ .
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"אדרעס" צו וועמען מיר קענען און מיר
נאר דער אויבערשטער איז דער ַ
מיר ווייסן נישט און אנערקענען נישט ַאז ָ
נאר אויף דעם אויבערשטען ,און דעריבער
'פארלאזט זיך ָ
דארפן זיך ווענדן .די תפילה קומט נישט מיט ַא געפיל ַאז מ ַ ָ
ַ
וואס עס קען באמת אויס'ïועל'ן.
דאס ָ
ïועל'ט עס נישט ָ
געפארן צום ים צוליב געזונטהייט-צוועקן.
אמאל איז כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן ,הרה"ק בעל "דברי אמונה" זי"ע,
ָ
ַ ָ
וואסער ,און איז ַאריינגעשלעïט
געווארן אין ַא גרויסער
פארכאïט
כוואליע פון ַ
ַ
ָ
וואסער ,איז ער ïלוצלינג ַ ַ
זייענדיג אין ַ
יארן
געראטעוועט
נאר בחסדי ה' ,איז דער רבי
געווארןָ .
ָ
ַ
געווארן אין די טיפענישן פון ים ,ווייט פונעם ברעג יםָ .
ָ
האט
פאר זיין אייניקל ,הרה"ג רבי אשר אנשיל הכהן כ"ץ שליט"א ,און ער ָ
האט ער דערציילט די מעשה ַ
שïעטערָ ,
האב איך געטוהן ווען איך בין געווען
פארשריבן( בזה הלשון:
האט עס ַ
איהם געפרעגט )לויט ווי הרב הנ"ל ָ
"וואס מיינסטוָ ,
ָ
געזאגט 'ווידוי' ,און געשריגן 'שמע ישראל' ...ניין ,ניין.
האב שוין
וואסער? דו
ָ
טראכסט ַאוודאיַ ,אז איך ָ
ַ
אונטער'ן ַ
נאר דו קענסט
האב נישט
טאטעניוָ ,
נאר אויסגעשריגן מיט ַאלע מיינע כוחותַ ,
האב ָ
געזאגט קיין ווידוי ,איך ָ
ָ
איך ָ
האט מיך אויסגעשïיגן צום ברעג ים,
דאן איז געקומען ַא
כוואליע פון אונטן ,און ָ
ַ
מיר העלפן ...העלף מיר ...און ַ
עכ"ל )געברענגט אין ספר 'זכור לאברהם'(.
זאגט )ברכות ח (.אויף דעם ïסוק' ,ואני תפלתי
יא .אין דעם כלל איז אויך ווען
מ'דאוונט מיט'ן ציבור ,ווי די גמרא ָ
ַ
דאוונט ,איז ַאן 'עת רצון' אין הימל.
לך ה' עת רצון'ַ ,אז ווען דער ציבור ַ
וואס ווערט דערציילט אין מדרש )אסת"ר פ"ז ,כד( ַא
יב .דער "אור החיים" הקדוש ברענגט אויף דעם ַא מעשה ָ
האט
מענטש איז
לאזן זיך אויס ח"וָ ,
האט ער געשïירט ַאז זיינע כוחות ָ
געגאנגען אויפ'ן וועג .אינמיטן וועגָ ,
ַ
זאל איהם צושיקן ַאן אייזלï .ונקט
ער אויפגעהויבן זיינע אויגן צום הימל און געבעטן דעם אויבערשטען ַאז ער ָ
טראגן דעם
געדארפט
מ'האט
האט געבוירן ַא קינד אונטערוועגנס ,און
ָ
ַ
ָ
וואס זיין אייזל ָ
אדורכגעפארן ַא שרָ ,
ָ
איז ַ
דאס אייזל ,און בלית
זאל
טראגן ָ
ָ
באפוילן דעם איד ַאז ער ָ
האט דער שר ַ
ניי-געבוירענעם אייזל אויף דער ïלייצעָ .
געגאנגען אויפ'ן וועג און געוויינט,
געטראגןַ .אזוי איז ער
דאס קליינע אייזעלע און עס
ַ
ָ
האט דער איד גענומען ָ
ברירה ָ
וויבאלד ער
האט נישט קיין כוח(,
דאס אייזל,
דארפן
און
ַ
וואס ער ָ
טראץ דעם ָ
ָ
טראגן ָ
ָ
זאל ַ
דאס איז איהם געקומען )ער ָ
געזאגטַ ,אז ָ
ָ
האט
האט נישט געבעטן דעם אויבערשטען
קלארַ ,אז ער נויטיגט זיך אין ַאן אייזל "צו רייטן דערויף" .וועגן דעם ָ
ָ
ָ
גאר אויף מיר...
נאר ער רייט ָ
ראטעווען דערויףָ ,
טאקע געשיקט ַאן אייזלָ ,אבער נישט צו ַ
דער אויבערשטער איהם ַ
דא געווען ַאזוי גרויס
האט געפרעגט הגה"צ רבי משה מידנער זצ"ל ,מגדולי חבורת חסידי
וואס איז ָ
סלאניםָ ,
ָ
ָ
וואס
ארויסגעזאגט
קלאר ָ
ָ
ָ
האט נישט ַ
באשטראפט ווערן? צו דען ווייל ער ָ
ָ
זאל ַאזוי ַ
צארן אויף איהם ַאז ער ָ
דער ָ
כאטש ער
טראגן דעם אייזל ביז'ן
דארפן
שטאט ַארייןָ ,
ָ
ָ
אזא גרויסן עונש ,צו ַ
פארדינט ַ ַ
האט ער ַ
האבןָ ,
דארף ָ
ער ַ
איז נישט געווען בכוח עס צו טוהן?
געדאוונט מיט'ן
האט נישט
געשטראפט
האט רבי משה מידנער געענטפערטַ ,אז דער איד איז
ַ
געווארן ווייל ער ָ
ָ
ָ
ָ
דארף
דאוונט צום אויבערשטעןַ ,
געפיל ַאז אידן זענען "בנים למקום"  -דעם אויבערשטען'ס קינדער .ווען ַא איד ַ
אינגאנצן נישט
פאטער .ער שעמט זיך
ַ
וואס "שמועסט זיך אויס" מיט זיין ָ
באשעפער ַאזוי ווי ַא קינד ָ
ער רעדן צום ַ
פאטער ,איך בין מיד פון שווערן וועג .איך בעט
זאגט
קלארע ווערטער' :ליבער ָ
ָ
צו בעטן עïעס ביי זיין טאטע .ער ָ
אזא אופן ,מיט ַא
דיך ,גיב מיר ַאן אייזל צו רייטן דערויף ,און ַאזוי וועט מיר לייכטער ווערן' .אויב מ'בעט אויף ַ ַ
געהאלפן מיט ַאלעם גוטן.
באשעפער ,ווערט מען
ָ
נאנטקייט צום ַ
געפיל פון ַא ָ
פאר זיין הסתלקות לחיי העולם
האט דער צדיק רבי משה מידנער זצ"ל
וואכן ַ
געזאגט זיבן ָ
ָ
די טייערע ווערטערָ ,
האט צוגעגעבן:
הבא ,צו זיין גוטן פריינט ,הרה"ח ר' הערשל דובינסקי ז"ל הי"ד פון קרינקי ,און ער ָ
זאלסטו
קאïיטלעך תהלים ,און
דערנאך ָ
ָ
זאגן צוויי ַ
זאלסטו ָ
אמאל נויטיגן אין ַא ישועהָ ,
 אויב דו וועסט זיך ַ ָפארלאנג מיט ַא פול מוילָ ,אן קווענקלענישן ,און ָאן רמזים ...אויך בעט
באשעפער ברוך הוא דיין ַ ַ
פאר'ן ַ
ארויסזאגן ַ
ָ
ַ
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¨
÷,ïôåà ïøàì
à© óéåà ,âéøòäòâ éåå äù÷á ïééæ èâàæòâ
¨
à© óéåà ïùèééèñéåà ïòðò÷ èùéð ñò ìàæ'î
©æà
 ùåã÷ä "íééçä øåà" íòðåô ÷"äãëò ,âòåå ïâéèëéø¯èùéðיג.
¨
¨
© ïåô ïéðò íòã ïâòåå
÷ïøàì
à© óéåà äìôú éã ïâàæñéåøà
äøåú) ùåã÷ä ä"ìù øòã ïéåù èáééøù ,ïôåà
¨ ïéà ,(øñåî úçëåú íééç êøã ùéø ,çìùéå ,áúëáù
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¨
© øò óøàã
© ,èðòååàã
©© ùèðòî øòã ïòåå æà
òðééæ ïâàæñéåøà
÷¨ íòã ïâòåå ïåà ."áèéä øàá" ,øàì
¨
á÷òé èàä
øòèøòåå
© ,"éçà ãéî àð éðìéöä" ïèòáòâ ä"ò åðéáà
êéî òååòèàø
¨ øò ïåà ,øòãåøá ïééî ïåô èðàä
© øòã ïåô
óëéú èàä
¨
÷øòã ïåô ¯ "åéùò ãéî" :øòèøòåå òøàì
èâééìòâåö
¨ èàä
¨
¨ ,åùò ïåô èðàä
©
èùéð úîàá êàã
øò ùèàë
©
ùèðòî øòã ïåà .åéùò ,øòãåøá ïééà éåå øòî èàäòâ
¨
© êéà óøàã
©
© ¨
©
¨
ïâàæñéåøà
ñàååøàô
,ïèëàøè
èùéð ìàæ

æ

÷¨ æéà øòèùøòáéåà øòã ,äù÷á ïééî øàì
¨
øòã êàã
"íòðåô úåáùçî òìà© èñééåå øòëìòåå ,"úåáì ïçåá
¨
© ñò êéà óøàã
© ñàååøàô
¨ © ,éåæà© áéåà ,ùèðòî
?ïâàæñéåøà
¨ ïåæ à© éåå øòôòùàá
© íòã øàô
© ïééèù ìàæ
¨ øò øàð
¨
ñàåå
© ïåà ,ïèàè
© ïééæ ééá êéæ èòá
ï'ìòåt'ñéåà øò èòåå ïàã
.úåù÷á òðééæ òìà© äìéôú ïééæ èéî

נחמו נחמו עמי  -דער בוכ"ע בעט זיך ביי אונז ,מיר זאלן
זיך טרייסטן
¨ ,úáù ïâéèðééä
,éîò åîçð åîçð" äøèôä éã øéî ïâàæ
¨ øòèùøòáéåà øòã ."íëé÷ìà øîàé
åö èâàæ
¨ ïééî ,êéæ èñééøè ,êéæ èñééøè ,ïãéà éã
éáø .÷ìàô
¨
¨ ïãéà éã ,èâàæòâ
¨
¨ àtt øá àðéðç
åö èâàæòâ
ïáàä
èàä
¨ èñòåå åã .éáø øòæðåà ,äéòùé :àéáðä äéòùé
æà© ïâàæ
¨ øåã íòã øàð
¨ ïèñééøè ïòîå÷òâ èæéá åã
úéá øòã ñàåå
¨ ?èééö ïééæ ïéà ïøàååòâ
¨
äéòùé èàä
áåøç æéà ùã÷îä
.úåøåã òìà© ïèñééøè ïòîå÷òâ ïéá êéà :èøòôèðòòâ

פאר
זאלסט
נאמען' ,משה בן רחל' ,וועט עס זיין ַא טובה סיי ַ
דעמאלס אויך דערמאנען מיין ָ
ָ
איך ביי דירַ ,אז דו ָ
פאר דיר) ...געברענגט אין ספר 'מסוד שיח(.
מיר ,סיי ַ
אמאל ַאריינגעקומען צום גאון בעל "חזון איש" זי"ע ,און דער "חזון איש"
'מענין לענין ,באותו ענין'ַ :א איד איז ַ ָ
נארמאלער מענטש גייט נישט ָאנגעטוהן ַאזוי.
וואס ַא ָ ַ
באמערקט ַאז זיינע שיך זענען צעריסן ,אוף ַאן אופן ָ
האט ַ
ָ
האט דער איד געענטפערט' :כי תם
פארוואס ער קויפט נישט נייע שיךָ .
האט דער "חזון איש" איהם געפרעגט ַ ָ
ָ
האט שוין געבעטן
האט זיך
האט דער "חזון איש" איהם געפרעגט ,אויב ער ָ
אויסגעלאזטָ ...
ָ
דאס געלט ָ
הכסף'ָ ...
האט געענטפערטַ ,אז ער שעמט זיך
זאל איהם שיקן געלט צו קויפן שיך ,און דער איד ָ
פון דעם אויבערשטען ער ָ
ïאסט נישט צו בעטן ַאזעלכע קלייניגקייט פון דעם גרויסן
ïאר שיך ...עס ַ
ïשוט צו בעטן ביי דעם אויבערשטען ַא ָ
געזאגט:
האט דער "חזון איש" איהם
ָ
באשעפערָ .
ַ
שטאמט נישט
אזא 'הנהגה' ווי דיינע )זיך צו שעמען צו בעטן פון דעם אויבערשטען ,אויך 'קלייניגקייטן'(
ַ
נאר ,מיין קינדַ ַ .
 הער ָדערפאר ווייל דו
נאר פון 'דערווייטערונג' .עס איז
ַ
באשעפערָ ...
פאר דעם ַ
פון 'יראת הרוממות'ָ ,אדער פון בושה ַ
וואלסט באמת געשïירט ַאז
פאטער אין הימל .אויב דו ָ
שïירסט נישט ַא קשר און ַא שייכות מיט אונזער גרויסן ָ
וואלסטו ַאוודאי נישט געזעהן ַאן ָארט
'פאטער' ,און ער הערט די תפילה פון יעדן אידָ ,
דער אויבערשטער איז דיין ָ
'טאטע זיסער,
זיך צו שעמען דערמיט )צו בעטן פון איהם ַא ָ
טאטןַ ,
זאגט ָאפען צו זיין ַ
וואס ָ
ïאר שיך(ַ .אזוי ווי ַא קינד ָ
האבן זיך צעריסן ...איך בעט דיך ,קום מיט מיר אין געשעפט ,און קויף מיר נייע שיך .'...און ַאוודאי
מיינע שיך ָ
דאן שעמט זיך זיכער
ïאר שיךַ ,
סאך מער ווי ַא ָ
טאטע איז רייך און ער קען זיך ערלויבן ַא ַ
און ַאוודאי אויב דער ַ
ïאר שיך.
טאטן ַא ָ
דאס קינד צו בעטן פונעם רייכן ַ
נישט ָ
האט אויסגעפירט:
און דער 'חזון איש' ָ
וואס זיך צו שעמען
האסטו נישט ָ
גארנישט ,און אויב ַאזויָ ,
דאך ָ
פאר דעם אויבערשטען ,פעלט ָ
 היד ה' תקצר? ַבאדערפענישן.
צו בעטן פון איהם דיינע ַ
טאכטער ,און ער
האט
געהאט ַאן איינציגע ָ
ַ
יג .איינער פון די גדולי הדור דערציילט ַא מורא'דיגע מעשהַ ,א איד ָ
'זאל פול
האט כסדר 'געבעטן' ַאז זיין הויז ָ
נאך קינדער ,זון און טעכטער .ער ָ
האבן ָ
האט זייער געגליסט צו ָ
ָ
מאן ,און זי איז
האט זיך ליידער גע'גט פון איר ַ
טאכטער ָ
ווערן מיט קינדער' .דער סוף איז געוועןַ ,אז יענע ָ
געווארן' מיט קינדער...
דאס הויז 'פול
צוריקגעקומען צו אירע עלטערן אין הויז ,מיט אירע קינדער.
ָ
דעמאלס איז ָ
ָ

ç
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¨ ,íëé÷ìà "øîà" èùéð èâàæ
¨ ÷åñt øòã
èìééä øò ïåà ,øòöøòä òðòëàøáåö
òìà© ñéåà èìééä "øîàé" øàð
טו
© øòæðåà ïéà øòéåøè íòã êéåà ñéåà
. õøàä
.ì"ëò ,"íëé÷ìà

ñòãòé æà© ,æéà ùøãî ïåô øòèøòåå éã ïéà èùt øòã
øéî ,æðåà ééá êéæ èòá øòèùøòáéåà øòã :øòî êàð
¨
¨
¨ øàé
¨
èâàì÷'î
ïòåå ,"íéøöîä ïéá" ïåô âòè éã êàð
©
¨
åîçð åîçð ¯ ï÷øàèù
ïåà ïèñééøè êéæ ïìàæ
,ìàøùé úåìâ óéåà ïåà ùã÷îä úéá ïáøåç íòã óéåà
 éîòטז.
."éîò åîçð åîçð" ,ìîéä ïéà "ìå÷ úá" à© ñéåà èôåø
¨
úéá" ìòá ÷"äøä ,éáø øòîéðàìñ
øòã èáééøù éåæà© ïåà èñééøè ïåô çåø à© êøåãà© èøéô øòèùøòáéåà øòã
¨
¨
©
©
åîçð" ïòåå ñìàîòã
æà© (åë áúëî) ò"éæ "íäøáà
 ïãéà éã ,÷ìàôידøòã .
èáéìàá
ïééæ øàô
äîçð
©
 "éîò åîçð .øòöøòä òøòééæ è÷øàèùיזêéæ óéåà ïòîòð ïåà êéæ ïèñééøè ïãéà éã ,
ïåà ïãéà èñééøè øòèùøòáéåà
¨ æà© âéãðñéåå ,èôàùáéì
©
¨ ,øòôòùàá
© øòã
ñàã
èéî ìîéä ïåô äøéæâ éã ,"áì éøåáùì àôåøä" øòã æéà ñàåå
ידַ .אזוי איז משמע פון די ווערטער פון דעם גאון בעל "חתם סופר" זי"ע
פאנגט זיך ָאן ַא נייער חודש.
נאך תשעה באב ַ
נאמען פונעם ירושלמי )סוף מס' תענית( ַאז ָ
לשו"ע או"ח סי' תקנ"א( אין ָ
געדאנק ,טייטשט דער "חתם סופר" דעם ïסוק )ישעיה סו ,כג( "והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת
מיט דעם
ַ
זאגט דער "חתם סופר"ַ ,אז צוליב דעם פירט מען זיך
באנייט ַא חודש אין דעם חודשָ .
בשבתו" וגו' .עס ווערט ַ
דאס איז די כוונה פון די ווערטער
נאמען "מנחם"ָ .
נאך תשעה באב ,מיט'ן ָ
באנייט ָ
וואס ווערט ַ
צו רופן דעם חודש ָ
דערנאך קומט
וואס ווערט גערופן "אב".
ָ
טאג אין חודש ,איז דער ערשטער חודש ָ
"חודש בחדשו" .ביז צום ניינטן ָ
וואס הייסט "מנחם".
דער צווייטער חודשָ ,
דאס גייט ַארויף אויף
דארט" ,ומדי שבת בשבתו"ָ .
דאס איז אויך די כוונה פון די ווערטער פונעם נביא ישעיה ָ
ָ
באשעפער'ס
וואס
בארג פון ַ
דעמאלס קומט יעדער איינער כדי זיך צו בוקן אויפ'ן הר בית ה' ,אין דעם ַ
ָ
שבת נחמוָ ,
דאטום" ,חודש מנחם" .אין "חתם סופר" ,או"ח סי' ד',
טאקע אין תשובות "חתם סופר" ,טייל תשובות וואו ער צייכנט ָאן דעם ַ
הויז) .מיר געפינען ַ
נאך(.
און ָ
געזאגט ַא וואונדערליכן רמז אויפ'ן ïסוק )ישעיה א ,א( "חזון ישעיהו בן
האט
ָ
טו .כ"ק מו"ח אדמו"ר מזוטשקא זצ"ל ָ
אמוץ"" .חזון" איז דער טייטש זעהן .דער מענטש וואס וויל זעהן זיין ישועה )"ישעיהו"( ,קען זוכה זיין דערצו
גאנצע ישועה.
דורך "בן אמוץ" ,דורך זיך
שטארקן )אין אמונה( איז מען זוכה צו זעהן די ַ
ַ
טז .עס שטייט אין ספר "מנהג טוב" )געדרוקט אין ָיאר תרפ"ט ,פון ַאן ַאלטן כתב-יד פון איינעם פון די חכמי איטליא(ַ ,אז ס'איז ַא
גוטער מנהג זיך נישט ָאïצושערן ביז ערב שבת נחמוָ ,אבער ווען עס קומט ָאן ערב שבת נחמו ,איז ַא חיוב
'זאל זיך טרייסטן מיט
זיך ָאïצושערן ,כדי צו דערפרייען דעם גוף און אויפנעמען דעם שבת בשמחה ובטוב לבב .מ ָ
זאל אונז טרייסטן מיט די נחמה פון ציון עיר שלם ,ע"כ.
באשעפער ָ
סאך נחמות ,און דער ַ
ַא ַ
נאך
ענליכע ווערטער שרייבט דער מהרי"ל ז"ל )סדר תפלת תשעה באב ,אות כז( ַאז שבת נחמו איז דער שבת תיכף ָ
פארזיכערן
זאל זיך פרייען ,און זיך ַ
פאלק ָ
גאנצע ָ
דאס ַ
תשעה באב" .וישמחו כל העם ויבטחו בנחמת הגואל" ,און ָ
מיט די טרייסט פונעם גואל.
ענליכע ווערטער שרייבט דער ריטב"א )תענית כו (:אויף די ווערטער פון די משנה" ,לא היו ימים טובים לישראל
נאך תשעה באבַ .אזוי שרייבט אויך
מאכן ַא סעודה שבת ָ
כחמשה עשר באב"ַ ,אז צוליב דעם פירט מען זיך צו ַ
)א תלמיד פונעם רשב"א( פרשת ואתחנן )געברענגט אין ספר "יוסף אומץ" ,סי' תתע"ד(ַ ,אז ס'איז ַא מצוה צו
דער "בן שועיב" ַ
נאך תשעה באב ַאלס ַא יום טוב.
ïראווען שבת ָ
ַ
האט זיך
פארלוירן ַא זון ,הגאון רבי אברהם זצ"ל .דער "חפץ חיים" ָ
האט ביי זיין לעבן ַ
יז .דער "חפץ חיים" זי"ע ָ
דאס לשון פון ïסוק
האט ער גע'חזר'ט ָ
גאנצע "שבעה" ָ
ָאבער זייער געשטארקט מיט אמונה ,און במשך פון די ַ
)איוב א ,כא( "ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך".
האט דער "חפץ חיים" געהערט ווי מענטשן רעדן מיט
ווען ער איז
וואך פון "שבעה"ָ ,
אויפגעשטאנען פון דער ָ
ַ
האט דער "חפץ
האט מקבל געווען באהבה דעם אויבערשטען'ס גזר דיןָ .
התïעלות וועגן דעם אופן ווי ַאזוי ער ָ
וואס עס ווערט געברענגט אין ספר "תולדות אדם"ַ ,אז אין דער צייט פון דער שרעקליכער
חיים" דערציילט ָ
)מטות מסעי ,ד"ה "והיה מדי" ,ועיין עוד בהגהות
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© íòðåô äøéæâ à© æéà
øòã èâàæ
¨ øòééà ïéá êéà ¯ "íëé÷ìà" .øòèùøòáéåà
ïåà ,èàâ
© øòëòä ïåà øòëòä ùèðòî øòã èâééèù éåæàיט.
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פאר די
האבן די רשעים ימ"ש
אינקוויזיציע אין
געכאïט צוויי ברידער ,קליינע קינדער ,און זיי גע'הרג'עט ַ
ַ
שïאניעָ ,
ַ
האסט געשריבן אין דיין תורה
האט די מאמע
געזאגט הויך אויפ'ן קול" :רבונו של עולם ,דו ָ
ָ
אויגן פון זייער מאמעָ .
האט
הארץ .נו ָ -
גאנצן ַ
האבן דעם אויבערשטען מיט'ן ַ
'דארף ליב ָ
)דברים ו ,ה( 'ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך' .מ ַ
הארץ איז
די מאמע פון די צוויי קינדער
הארץ געווען צעטיילטַ .א העלפט פון מיין ַ
געזאגט  -ביז יעצט איז מיין ַ
ָ
הארץ איז געווען
געווען איבערגעגעבן צו מיין
באשעפער ברוך הוא ,און ַא העלפט פון מיין ַ
פאר דעם ַ
ליבשאפט ַ
ַ
האבן דעם
איבערגעגעבן צו די
פאר מיינע צוויי קינדער .פון יעצט און ווייטער ,וועל איך שוין קענען ליב ָ
ליבשאפט ַ
ַ
הארץ!.
אויבערשטען בשלימות ,מיט'ן גאנצן ַ
טאכטער פון הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע איז געלעגן על ערש דוי ל"ע ,און מ'איז
אמאל ווען ַא ָ
יחָ ַ .
געזאגט ַא רמז אויף
האט דער רבי ר' הערש
ָ
האלט ביי גסיסה רח"לָ ,
טאטן ַאז זי ַ
פאר איר ַ
זאגן ַ
געקומען ָ
דעם ïסוק ָאנהייב היינטיגע סדרה )ג ,כג-כד( "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור ,ה' אלקים" וגו'" .בעת ההוא" איז
האט געבעטן ביי דעם אויבערשטען,
ווארט "בעתה"ָ ,
דאס ָ
)אזוי ווי ָ
פון לשון ציטערניש ַ
וואס מיינט ïחד( .משה רבינו ע"ה ָ
זאגן "ה' אלקים"ַ .אלעס איז
זאל ער אויך
דעמאלס זוכה זיין צו ָ
ָ
ַאז אויב עס וועט קומען אויף איהם ַא צרה ח"וָ ,
פאר די טובה פונעם מענטש.
פון דעם אויבערשטען ,אבינו אב הרחמןַ ,
זאגט )"עטרת משה" ,תמוז-אב ,ע' שיג( אויף די
מאקעווער רב ,הגאון רבי משה נתן נטע לעמבערגער זצ"לָ ,
יט .דער ַ
געווארן זענען די "כרובים" אין בית המקדש ,געווען
ווערטער פון חז"לַ ,אז ווען דער בית המקדש איז חרוב
ָ
געשטאנען מיט'ן ïנים
דאך ַאז די כרובים זענען
ַ
באהאפטן איינער צום ַאנדערן .פרעגן די ראשונים ,מיר ווייסן ָ
ַ ָ
האבן געטוהן דעם רצון פון דעם אויבערשטעןָ ,אבער ווען די אידן
נאר
דעמאלס ווען די אידן ָ
ָ
איינער צום צווייטןָ ,
דארף מען
האבן נישט געטוהן דעם אויבערשטען'ס ווילן ,איז זייער ïנים געווען אויסגעדרייט צום הויז .אויב ַאזוי ַ
ָ
האבן די כרובים געקענט שטיין איינער
האבן ליידער געזינדיגט ,ווי ַאזוי ָ
פארשטיין ,בשעת'ן חורבן ,ווען די אידן ָ
ַ
מיט'ן ïנים צום ַאנדערן?
האבן געזעהן ַאז
האבן גענומען אויף זיך דעם עול הגלות ,ווייל זיי ָ
מאקעווער רב געענטפערט ,אידן ָ
האט דער ַ
ָ
זאגן )סליחות ליום הכיפורים( "וטהר רבי ישמעאל עצמו ,ונם לו קבלו
דאס איז דער ווילן פון דעם אויבערשטען ,ווי מיר ָ
ָ
ליבשאפט די
דאס עצם ָאננעמען מיט
ַ
עליכם צדיקים וידידים ,כי שמעתי מאחורי הפרגוד כי בזאת אתם נלכדים"ָ .
גזירה פון דעם אויבערשטען ,איז אין דער בחינה פון "עושין רצונו של מקום" .דערמיט טוהן זיי דעם רצון פון דעם
געשטאנען מיט'ן ïנים איינער צום ַאנדערן ,ווען
באהאפטן און
ַ
אויבערשטען .וועגן דעם ,זענען די "כרובים" געווען ַ ָ
געווארן.
דער בית המקדש איז חרוב
ָ
דאס איז די כוונה פון די ווערטער פונעם ïייטן" :קבלו עליכם צדיקים וידידים" .דורך דעם
מ'קען צולייגןַ ,אז ָ
ליבשאפט דעם גזר דין פונעם אויבערשטען ,זענט איר "צדיקים" און "ידידים".
וואס איר נעמט ָאן מיט
ַ
ָ
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כ .דער מדרש )קה"ר פ"ב ,ד( ברענגט ַא מעשהַ ,א "בר נש מרברבי בבל"  -איינער פון די "גרויסע לייט" פון בבל,
פאר די חכמים ,און
האט ער צוגעגרייט ַא סעודה ַ
טאגָ ,
פאר זיין זון .אין פערטן ָ
ïראוועט ַא חתונה ַ
האט גע ַ
ָ
פאר זיין זון ַארויפצוגיין אויפ'ן בוידעם ,און ברענגען א גוטע פעסל וויין פון
באפוילן ַ
האט ער ַ
אינמיטן די סעודהָ ,
שלאנג איהם געביסן
האט ַא גיפטיגער
ַ
ארויפגעגאנגען אויפ'ן בוידעם צו ברענגען דעם ווייןָ ,
ַ
דארט .ווען דער זון איז ַ
ָ
אראïקומען ,און זעהענדיג ַאז ער קומט
האט
און ער איז
זאל ַ ָ
געווארט ַאז זיין זון ָ
ַ
פאטער ָ
געשטארבן ל"ע .דער ָ
ָ
ïאסירט מיט איהםַ ,אז ער
טאטע
האט ַ
וואס עס ָ
געזאגט" ,איך וועל גיין זעהן ָ
ָ
האט דער ַ
אראָ ,ï
נישט צוריק ַ ָ
לאנג".
דארט ַאזוי ַ
פארברענגט ָ
ַ
האט געביסן זיין זון און ער ליגט
האט ער געזעהן ַאז ַא
שלאנג ָ
ַ
דאךָ ,
ווען דער טאטע איז ַארויפגעקומען אויפ'ן ַ
האבן געענדיגט עסן און טרינקען ביי
האט דער חסיד
צוגעווארט ביז די געסט ָ
ַ
ַא טויטער רח"ל צווישן די פעסערָ .
געזאגט צו די געסט:
האט ער
ָ
זאגן ברכת המזוןָ ,
האבן געענדיגט ָ
די סעודה ,און ווען זיי ָ
זאגן ַא 'ברכת אבלים' .איר
זאלט איר ָ
זאגן ַא 'ברכת חתנים' אויף איהם ,יעצט ָ
דא געקומען ָ
 רבותי ,איר זענט ָזענט געקומען צו ַא חוïה ,אבער ליידער לייגט מען איהם ַאריין אין קבר.
פארוואס ביים ָאנהייב פון דער
פרעגט הגאון רבי משה שמואל שïירא זצ"ל ,דער ראש ישיבה פון באר יעקבָ ַ ,
באצייכנט איהם
פאטער" :בר נש" ַ -א
"ïארשוין" )מיט ַא לשון פון זלזול( ,און שïעטער ַ
ַ
מעשה ,רופט דער מדרש דעם ָ
דער מדרש ַאלס ַא "חסיד" )"אותו חסיד"(? ווען איז ער ַאזוי ווייט געשטיגן ,צו ווערן פון ַא "בר נש"ַ ,א "חסיד"?
פאר די אויגן און זיין
האט געזעהן דעם טויט ַ
האט דער ראש ישיבה געענטפערטַ ,אז אין ַא צייט ווען ער ָ
ָ
פארלוירן דעם
שמחה איז ליידער איבערגעקערט
האט ער נישט ַ
געווארן צו טרויער כïשוטו ,און פונדעסטוועגןָ ,
ָ
זאלן
באשעפער'ס גזירה ,און
האט ָאנגענומען מיט
פאר די געסט זיי ָ
געזאגט ַ
ָ
ליבשאפט דעם ַ
ַ
נאר ער ָ
גלייכגעוויכטָ ,
מאכן ַא 'ברכת חתנים' אויפ'ן גוטןַ .אזוי
האבן
געוואלט ַ
ָ
זאגן ַא "ברכת אבלים" אויפ'ן שלעכטן רח"לï ,ונקט ווי זיי ָ
ָ
האט מצדיק געווען
איז ער דערהויבן
געווארן אין איין מינוט ,פון ַא "בר נש" ,צו די העכסטע מדריגות ,ווייל ער ָ
ָ
דא ַא גרעסערע מדריגה ווי ָאננעמען באהבה דעם דין שמים!
אויף זיך דעם דין שמים ,און ס'איז נישט ָ
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© ,úåøéáò òìà© óéåà ,"äáäà äñëú íéòùt
è÷òãøàô
¨ ïòðòæ ñò áéåà ,ïééèùøàô
© ïòî óøàã
© .èôàùáéì
©
àã
éã
"è÷òãòâåö" ïøòåå ééæ ïòðò÷ éåæà© éåå ,å"ç úåøéáò ìéô éåæà©
¨ åö èðééî ÷åñt øòã øàð
¨ ?èôàùáéì
©
æà© ,ïâàæ
éã êøåã
©
,èôàùáéì
èéî íéøåñé òðééæ ïà¨ èîòð ùèðòî øòã áéåà
©
òñéåøâ éã áéìåö ,úåøéáò òìà© ïãðåàååùøàô
ïøòåå
¨ èôàùáéì
©
íòã êøåã ìîéä ïéà øøåòúð èøòåå ñàåå
© éã æà© èâàæ
¨ ùèðòî øòã ñàåå
¨
èîå÷ "úåðòøåt" òöðàâ
©
.íäéà åö èôàùáéì
ñ'ïòèùøòáéåà íòã áéìåö

èðòä éã ïéà ïáòâøòáéà êééà ìéåå øò ìééåå íéøöî ïåô ïòîåðòâñéåøà©
¨ ,(å"ç ïâéìéèøàô
© åö êééà éãë éøåîà íòã ïåô
ïòååòâ íøåâ èàä
© ïééæ èìàæ
¨ øéà æà©
.(ìåëéáë ïòèùøòáéåà íòã ééá) èòèðééôøàô

íöò éã æà© ,ùøãî ïåô øòèøòåå éã ïåô ïòî èäòæ
¨
¨
¨
øòã æà© èâàæòâ
ïáàä
ééæ ñàåå
øòèøòåå
¨
¨
,èðééô ééæ èàä
øò ìééåå ééæ èôàøèù
øòèùøòáéåà
© éåæà© ò÷àè
© ìàæ
¨ ñò æà© ïòååòâ íøåâ èàä
¨
æà© ,ïøéñàt
¨ èðééô ééæ ìàæ
¨ øòèùøòáéåà øòã
,úîàá .ì"çø ïáàä
¨
ïåô äáåè éã èðééîòâ øòáà¨ øòèùøòáéåà øòã èàä
¨ ééæ ìééåå øàð ïåà ,ïééæ èåâ ééæ ìàæ
¨ ñò æà© ,ïãéà éã
ïáàä
© ñò æéà ,"åðúåà 'ä úàðùá" èâàæòâ
¨
èééøãòâøòáéà ò÷àè
¨ æà© ,ñéåà èøéô "úîà úôù" øòã
äðååë éã æéà ñàã
©
¨
.èôàùèðééô
à© åö ïøàååòâ
"úåçëåúä úà áäåà" (å"î ,å"ô úåáà) äðùî éã ïåô
¨
ùèðòî øòã ,æéà àðú íòðåô øòèøòåå éã ïåô èùt øò'èåùt øòã ñàåå)
æà© ïñééåå øéî :øòèééåå "úîà úôù" øòã èáééøù
¨ ïòî ïò÷ .(øñåî ïåô øòèøòåå ïøòä åö áéì èàä
¨ ñàåå
¨
à© ïâàæ
ïéà ,èöòé êéåà ïåà ,"äáåøî äáåè äãî"
ïòåå ,"äáäàî" ïòðòæ úåçëåú éã æà© èáééìâ øò ,æîø èãééì ùèðòî øòã áéåà ,úåìâ ïøòèéá ïåô èééö øòã
¨ ñàåå
¨ øòðééà æéà "çéëåî" øòã æà© èñééåå øò øò ïåà äðåîà èéî êéæ è÷øàèù
íäéà èàä
©
øò ïåà ,å"ç íéøåñé
©
êøåã ïåà ,äçëåú éã èôàùáéì
èéî ïà¨ øò èîòð ,áéì ïééæ áéìåö íäéà èôàøèù
¨
¨
øòèùøòáéåà øòã æà© èâàæ
©
.èôàùáéì
à© åö èééøãòâøòáéà úîàá ñò èøòåå íòã ñàåå
¨ òèàè
© à© éåå éåæà© ,íäéà øàô
© "èôàùáéì"
©
òñéåøâ
¨ íòã óéåà ïåà (áé ,â éìùî) èâàæ
àð åëì" (çé ,à äéòùé) ÷åñt øòã èâàæ
¨ ÷åñt øòã éåå ,ãðé÷ ïééæ èôàøèù
¨
"åðéáìé âìùë íéðùë íëéàèç åéäé íà ,'ä øîàé äçëåðå íòã êøåã ò÷àè
© èøòåå ,"çéëåé 'ä áäàé øùà úà"
¨ íòã êøåã .'åâå òðòôà¨ ïà© ïééæ ìàæ
äçëåú éã äáäàá ïà¨ èîòð'î ñàåå
¨ ñò æà© ,èééøãòâøòáéà úîàá
,úååöî éã éåå éåæà© ,ñééåå úåøéáò éã ïøòåå ,("äçëåðå") å"ç ìçåî æéà øò æéá ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô èôàùáéì
©
©
.úåøéáò òðééæ òìà© ùèðòî ï'øàô
."÷ כאìëò
זאגן
ָ ." "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, ה( לייענען מיר,רשה )וï  אין דער היינטיגער.כא
, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך-  ובכל מאדך. אפילו הוא נוטל את נפשך- ( "ובכל נפשך.די חז"ל )ברכות נד
,פאר דיר )צום גוטן
זאלסט
ַ וואס ער מעסט ָאן
ָ מאס
ָ שטארק לויבן דעם אויבערשטען ביי יעדע
ַ
ָ  דו."הוי מודה לו
.(פארקערט
ַ ָאדער חלילה
וואס
ָ ,האבן דעם אויבערשטען מיט מסירות נפש ממש
ָ באפוילן דעם מענטש ליב צו
ַ 'האט
ָ  אויב מ,איז שווער
דא אין דעם ַא גרעסערער
ָ  בכל מדה ומדה שהוא מודד לך"? איז דען, "ובכל מאדך,זאגן
ָ נאך שייך צו
ָ איז דען
?"זאגט שוין אויף דעם "ובכל נפשך
ָ סוקï וואס דער
ָ ,גאנצע מסירות נפש
ַ דאס
ָ  מער ווי,חידוש
טאקע
ענטפערט דער
ַ סוק רעכנטï  דער,( ע' קמט, הרה"ק בעל "נתיבות שלום" זי"ע )מכתבי קודש,סלאנימער רבי
ָ
,דאס ָאננעמען דעם דין באהבה
ָ אמאל איז
ָ ַ  ווייל,וואס איינס איז העכער פון דער צווייטער
ָ ,אויס דריי מדריגות
 און אויך אויף," שווערער ַאפילו ווי "נוטל את נפשך,"לויבנדיג דעם אויבערשטען "בכל מדה ומדה שהוא מודד לך
." "בכל מאדך,האבן דעם אויבערשטען
ָ באפוילן ליב צו
ַ האט מען אונז
ָ אזא אופן
ַ ַ
 איבער זיין, הרה"ק בעל "בית ישראל" זי"ע,פאר'ן גערער רבי'ן
ַ אמאל אויסגעגאסן דאס הארץ
ָ ַ האט זיך
ָ ַא איד
. ָאן די מינדעסטע "פייכטקייט" פון קדושה,"אינגאנצן "אויסגעטריקנט
ירט זיך שויןï ַאז ער ש,נידעריגן מצב ברוחניות
ַ
:געזאגט
האט דער "בית ישראל" איהם
ָ
ָ
 כדי דיך צו צווינגען ַאז דו,האנט
וואלט
ַ געשטאנען ַאנטקעגן דיר ַא גוי מיט ַא שווערד אין דער
ַ
ָ  אויב עס?געפאלגט
וואלסטו איהם
ָ
ָ  צו דען,הארבסטע עבירות רח"ל
ַ זאלסט עובר זיין אויף די דריי
ָ

áé
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דארף ַא גרעסערע שמירה
ושמור נפשך מאד  -דער נשמה ַ
ווי דער גוף

èâðòøáòâ èøòåå ,øòî êàð
¨

'ô ,ïéìáåì ã"áàøå ååéëòùè ã"áà ì"öæ ìéèòð è"åé 'ø ÷"äøä

"¨ åã .(è ,ã) "ãàî êùôð øåîùå êì øîùä ÷ø
èñìàæ
©
¨ ïåà ,ïèéä êéæ
ò"éæ ïéìáåì ïåô .ìäòæ ïééã ïèéätà¨ ÷øàèù
øàâ

äåöú äúàå é"à ä"ã ,äåöú

,ùèééè øòã æéà ,"êì" øîùä ÷ø ,"ø÷é éìë" øòã èâàæ
¨
¨ åã
åã ,"ãàî êùôð øåîùå" ,óåâ ïééã ïèéä èñìàæ
¨
øòã ïòåå .äîùð éã ¯ ùôð ïééã ïèéä ÷øàèù èñìàæ
¨ ,óåâ ïééã ïèéä åö êéã èðøàåå
¨ ÷åñô
,"ãàî" èùéð øò èâàæ
¨
æéà ñàã ."ãàî êôùð øåîùå" :ùôðä úøéîù ééá øàð
© ,ùôðä úøéîù ééá ìééåå ,øàôøòã
©
ùèðòî øòã óøàã
¨
íòã ïâòåå ïåà ,óåâä úøéîù ééá éåå øòî èðøàååòâ
ïééæ
¨ ,"ãàî êùôð øåîùå" :÷åñt øòã èâàæ
¨
úøéîù ééá ,àã
¨ ,ùôðä
 äøéîù éã óéåà äøéîù à© ïâééìåö åèñìàæכב.

)åãéîìúì ,"íéðåéòø øåäè" 'ñ

¨ ïéà ,('à
ï'éáø ïâéìééä ïåô ïòîàð

)úåà ,"äðåîàå úîà" øôñ ïéà èééèù êéìðò ïåà

¨
÷¨ øò æà© ,(ò"éæ ï'éáø øò÷öà
¨ ïåô ïòîàð ïéà ,ãôú
èâàæòâ
èàä
© éàãååà© .'åâå "êì øîùä ÷ø" ÷åñt ï'ôéåà
øòã óøàã
åö ïåà ïñò åö ïáòâ íäéà ïåà ,óåâ ïééæ ïèéätà¨ ùèðòî
© òøòãðà© òðééæ ïåà ,ïò÷ðéøè
øò øòáà¨ ,ïùéðòôøòãàá
©
øéîçî éåæà© èùéð) "èåòéî" ïåô ïôåà ïà© óéåà ïäåè ñò óøàã
¨ íòã óéåà .(ïéøòã ïééæ åö
,êì øîùä "÷ø" ÷åñt øòã èâàæ
© ."ïéèåòéî ïé÷øå ïéëà" (.èî ïéøãäðñ) ïâàæ
¨ ì"æç ñàåå
¨
ï'øàô
¨ åèñìàæ
¨ óåâ
ñò ïòåå ,"êùôð øåîùå" .âéðééåå øòáà¨ ,ïâøàæ
÷¨ ¯ "ãàî" ,ùôðä úøéîù åö èîå
ïééæ åö ïäòæ åèñìàæ
©
¨
 ïèéäòâtà¨ ÷øàèùכג éåáéø à© æéà "ãàî" .כד.
øàâ

האט דער גערער רבי
נאכגעגעבן"ָ .
וואלט איהם איהם נישט ָ
האט דער איד געענטפערט" :חס ושלוםַ ,אוודאי ָ
ָ
געזאגט:
ָ
"אפילו נוטל את נפשך".
זאגט" ,ובכל נפשך" ,און די חז"ל דרש'ענעןַ ,
טאקע נישט? ווייל דער ïסוק ָ
פארוואס ַ
 ַ ָדארף מען מקיים זיין אויף ַאן אופן "אפילו נוטל את לבבך".
וואס עס שטייט פריער "בכל לבבך"ַ ,
דאס ָ
ממילא ,אויך ָ
הארץ,
דער מענטש איז מחויב צו דינען דעם אויבערשטען ,אויך ווען ער שïירט חלילה ַאז
מ'האט צוגענומען זיין ַ
ָ
האבן מסירות נפש נישט עובר צו זיין אויף די דריי
דאך ַא חיוב גמורï ,ונקט ַאזוי ווי דער חיוב צו ָ
דאס איז ָ
ווייל ָ
הארבסטע עבירות ח"ו.
ַ
מיר ווילן צולייגן אויף ַאן ענליכן אופןַ ,אז ïונקט ַאזוי ווי יעדער איינער איז גרייט אויף מסירות נפש כדי ער
ליבשאפט
האבן מסירות נפש ָאנצונעמען מיט
ַ
דארף מען ָ
הארבע עבירות ח"וַ ,אזוי ַ
זאל נישט עובר זיין אויף די דריי ַ
ָ
די הנהגה פון דעם אויבערשטען ב"ה מיט איהם.
וואס דער תנאי רבי יוחנן בן זכאי
זאגט אויף די ווערטער ָ
כב .דער "בן איש חי" )דרושים עה"ת ,ריש פ' תשא ,ד"ה "ששת"( ָ
געווארן לחיי עולם הבא" :ויהא מורא שמים עליכם
געזאגט צו זיינע תלמידים ,איידער ער איז נסתלק
האט
ָ
ָ
ָ
פאר דעם אויבערשטען ,נישט צו
האבן ַ
זאלט מורא ָ
זאגן ,איר ָ
האט געמיינט צו ָ
זאגט ער ,ער ָ
כמורא בשר ודם"ָ .
פאר אייער פלייש און בלוטַ ...א מענטש טוט
פאר "בשר ודם" ַ -
האט מורא ַ
זינדיגן חלילהï ,ונקט ַאזוי ווי איר ָ
זאלט איר שטענדיג מורא
סארטן ïעולות אויף דער וועלט צו היטן דעם געזונט פון זיין קערïערַ ,אזוי ָ
דאך ַאלע ָ
ָ
דאס יראת שמים.
פארגרעסערן ָ
פאר דעם אויבערשטען ,און זיך משתדל זיין אייביג צו ַ
האבן ַ
ָ
אריינגעפאלן אין ַא גרוב
ַ
גאס ,איז ער ַ
אמאל גייענדיג אויף דער ַ
האט דערציילטַ ,אז ַ ָ
הגה"ח רבי זלמן בריזל זצ"ל ָ
גאס,
מאל ווען ער איז
געגאנגען אויף דער ַ
ַ
דאן ,יעדעס ָ
וואסער " -סוער" בלע"ז ,(...און זינט ַ
פון "מי שופכין" )שמוציג ַ
האט ער זיך דערווייטערט
האט געזעהן פונדערווייטנס ַא גרובָ ,
דא ַא גרוב .ווען ער ָ
האט ער גוט געקוקט צי ס'איז ָ
ָ
וואס זעהט ַא
דארף דער מענטש ָ
דארטַ .אזוי ַ
אריינפאלן ָ
ַ
דערפון ווי ַא פייל-און-בויגן ,אויס מורא ַאז ער וועט ַ
דארט ווי ווייט מעגליך...
נאנטַ ,אנטלויפן פון ָ
"מסוכן'דיגן גרוב" ָ
'האט –
'זאל נישט
ממילא ,אויב מ'היט זיך ַאזוי
קראנק ווערן ח"ו ,אזוי ווי מ ָ
ַ
שטארק אויף שמירת הגוףַ ,אז מ ָ
ַ
געמאכט ַאזוי פיל הרחקות און הרחקות זיך נישט ָאנצושטעקן מיט'ן "ווירוס" ,חלילה,
מיט בערך א יאר צוריק -
ַ
וואס טויג נישט
דאך ַאוודאי ַא קל וחומר ,בן בנו של קל וחומרַ ,אז
זאך ָ
מ'דארף זיך דערווייטערן פון יעדע ַ
ַ
איז ָ
ברוחניות.
וואס ווערן גערופן "בין הזמנים",
פאדערט זיך אין די יעצטיגע טעגָ ,
סאך ָאïגעהיטנקייט און הרחקותָ ,
גאר ַא ַ
כגָ .
האט
מארמאר שטיינער .אויב ַאזוי ,ווי ַאזוי ָ
ווי די ספרים ברענגען ,דער בית המקדש איז געווען געבויט פון ַ ָ
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¨ øòèùøòáéåà øòã ïåà ,"éîò åîçð äëåæ áåø÷á ïìàæ
¨ øéî ,ïôìòä ìàæ
¨ øòèùøòáéåà øòã
òùéãéà ïèñééøè ìàæ
¨ øéî ïåà ,ìàåâ ïåéöì àåáá ïäòæ åö ïééæ
,íéìùåøéå ïåéö ïéðáá ,'íéìôëá äîçð' à© èéî øòãðé÷ äëåæ ïìàæ
.ïîà ,åðéîéá äøäîá
åîçð" øòèøòåå éã ïòèùøòáéåà íòðåô ïøòä åö ïééæ

נאר
פארברענט נישט
אינגאנצן שטיינער ,עס טוט עס ָ
ַ
פארברענען דעם בית המקדש? פייער ַ
דאס פייער געקענט ַ
ָ
נאר די צורה פון די ווענט פון בית המקדש איז געווען אויף ַאן אופן פון
דארט(ָ .
פארברענען פון דרויסן )ב"ק ו ,.רש"י ָ
ַ
אנגעכאïט אין דער שורה פון
ַ
האט זיך ָ
דאס פייער ָ
האלץָ .
מארמאר ,און איין שורה פון ָ
דריי שורות שטיינער פון ַ ָ
מארמאר
וואנט ,אויך דעם טייל פון ַ ָ
גאנצע ַ
פארלענדן די ַ
האט עס געקענט ַ
פארלענדט ,און ַאזוי ָ
האלץ ,און עס ַ
ָ
שטיינער )ר"ה ד.(.
פון דעם קענען מיר זיך ָאïלערנען ַא מורא'דיגן מוסר השכל :דער עיקר "חורבן" רח"ל קומט פון "צווישן די
שורות" ,און ַאזוי קען עס אויך קומען פון "בין הזמנים"  -צווישן די זמנים...
זאגן ,מיר געפינען אין ספר "החינוך"ַ ,אז די מצוה פון "ולא תתורו אחרי
על דרך רמז וצחות קען מען אויך ָ
פאר שפ"ח אותיות "חפש"
וואס איז איין נומער ַ
לבבכם ואחרי עיניכם" ווערט גערעכנט ַאלס מצוה שפ"ז )ָ ,(387
שטארקן אין קיום פון
)וואקאציע( ,איז זיך צו
וואקאציע ,(...צו לערנעןַ ,אז די הקדמה צו די טעג פון "חופש"
ַ
ַ ַ
)"חופש" – ַ ַ
דער מצוה פון "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".
וואס איז צוגעבונדן צו צוויי ביימער,
גאנצער ענין פון "בין הזמנים" איז ענליך צו ַא שטריק ָ
'זאגטַ ,אז דער ַ
מ ָ
פאר דעם
דארף עס זיין אין דער תקופה פון "בין הזמנים" )און וואויל איז ַ
'שאקלט זיךַ ...אזוי ַ
און מ'זיצט דערויף און מ ָ
וואס עס איז זיי ָיא נוגע(ַ ,אז
בחור ָאדער
דא פון ַאזעלכע ָ
באגריף ווי "בין הזמנים"ָ ,אבער מיר רעדן ָ
אזא ַ
וואס ער ווייסט נישט פון ַ ַ
יונגערמאןָ ,
ַ
זאל זיין "צוגעבונדן" צו ביידע זמנים ,צום פריערדיגן זמן אין ישיבה ָאדער כולל ,און צום קומענידן זמן ,הבא
ער ָ
וואס דער "שטריק"
פאר דעם מענטש ָ
דא צייט זיך ָאïצורוען ַאביסל ...אבער אך און וויי ַ
עלינו לטובה .אינמיטן איז ָ
צוקלאïט
ארא ïח"ו אויף דער ערד און ער
צערייסט זיך און ווערט
ַ
פאלט ַ ָ
אזא איינער ַ
איבערגעהאקט פונעם "בוים"ַ ַ .
ַ
געווארנט זיך נישט ָאïצורייסן פון די "זמנים" אין ישיבה...
דארף מען זיין
זיך
ָ
שטארק חלילהַ .אזוי ַ
ַ
מ'דארף זיך דערווייטערן פון ַאלע "כלים" משחיתים,
פארט לעבנס-וויכטיג( ווי ווייט
ַ
)אבער ס'איז ָ
זאגן ָ
כד .ס'איז איבעריג צו ָ
וואס זענען ַאן "אבי אבות הטומאה" רח"ל.
ָ
זאגן אין די "זכרונות" )תפילת מוסף לראש השנה( "כי זכר כל היצור לפניך
וואס מיר ָ
די ספרים טייטשן די ווערטער ָ
בא ,מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר ,מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש"" .מעללי" איש פון
וואס ווערן געטוהן דורכ'ן מענטש.
לשון טוהן ,ממילא ,זענען די ווערטער "יצרי מעללי איש" מרמז אויף די "יצרים" ָ
"געמאכט" און געברענגט אויף זיך דעם יצר הרע ,דורך דעם
האט
ַ
וואס ָ
דאס הייסט ,דער מענטש ַאליין איז דער ָ
ָ
האט ָאנגערייצט דעם יצר הרע אויף זיך רח"ל .דורך קוקן אויף די טמא'נע "כלים" ,ברענגט דער מענטש
וואס ער ָ
ָ
האט פריער נישט געוואוסט דערפון.
וואס ער ָ
סארטן יצר הרע'ס ָ
ַאריין אין זיך ַאלע ָ
דאס איז אויך מרומז אין די "סיפא" פון די דערמאנטע ווערטער" :מחשבות אדם
לויט דעם קען מען צולייגןַ ,אז ָ
קא ïאיז ליידער
האט שלעכטע מחשבות רח"ל ,און זיין ָ
מאל ַאז דער מענטש ָ
ïאסירט ָאפט ָ
ותחבולותיו" .עס ַ
פארזינקען אין שלעכטע
פאר יעדן דבר שבקדושה .פון דער צווייטער זייט ,איז ער ַ
פארזיגלט ַ
פארשטאïט און ַ
ָ
ַ
דארף ער וויסן און געדענקעןַ ,אז צו דעם איז ער צוגעקומען דורך "יצרי מעללי איש" ,דורך די
געדאנקען ל"עַ .
ַ
האט ַאליין געברענגט אויף זיך ,ווי מ'טייטשט בדרך רמז דעם ïסוק )איכה ג,
וואס ער  -דער מענטש ָ -
יצר הרע'ס ָ
'טאר נישט קוקן" ,עוללה לנפשי"
דארט וואו מ ָ
האט ליידער געקוקט ָ
וואס ָ
נא( "עיני עוללה לנפשי"" .עיני"  -מיין אויג ָ
האט ליידער גורם געווען די ירידה פון מיין נפש...
 ָהאבן אונטערגעצונדן
פאר אונזערע אויגן ,די ווערטער פון חז"ל )תענית כטַ (.אז די שונאים ָ
האלטן ַ
דארפן ַ
מיר ַ
טאג פון
גאנצן צענטן ָ
האט געברענט במשך דעם ַ
פארנאכט ,און דער בית המקדש ָ
דעם בית המקדש תשעה באב ַ ַ
וואלט ער
האט
וואלט געווען אין דעם דור פון חורבן בית המקדשָ ,
געזאגטַ ,אז אויב ער ָ
ָ
חודש אב ,און רבי יוחנן ָ
געווארן רוב פונעם היכל.
פארברענט
ָ
דאן איז ַ
פאסטן און טרויערן אויף עשירי באב ,ווייל ַ
באשטימט די צייט צו ַ
ַ
טאג פון חודש ,און נישט אין צענטן ,ווייל
פאסטן דעם ניינטן ָ
'זאלט ַ
האבן חז"ל מתקן געווען מ ָ
פונדעסטוועגןָ ,
"אתחלתא דïורענותא עדיפא"  -דער ָאנהייב פונעם ïורעניות איז וויכטיגער .זעהען מיר אויך פון דעםַ ,אז דער
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דער פרשה קוואל  -ואתחנן

געווארן רח"ל ...ממילא,
"פארברענט"
נאך נישט
ָ
ַ
עיקר פון טרויער און חורבן איז ביים ָאנהייב ,אפילו אויב מ'איז ָ
באשעפטיגן מיט די טמא'נע "כלים"ַ ,אפילו
דארף מען זיך היטן אויפ'ן
שטארקסטן אופן ,נישט ָאנצוהייבן זיך צו ַ
ַ
ַ
מיט ַא לייכטן ָאנריר...
זאגט )סוכה נבַ (.אז לעתיד לבוא וועט דער אויבערשטער ברענגען דעם יצר הרע ,און ער וועט איהם
די גמרא ָ
בארג...
פאר די צדיקים וועט ער אויסזעהן ווי ַא הויכער ַ
פאר די אויגן פון די צדיקים און פון די רשעיםַ .
שחט'ן ַ
פארוואס וועט מען לעתיד
פארשטייןָ ַ ,
דארף מען ַ
די צדיקים וועלן וויינען ,און ,להבדיל ,די רשעים וועלן וויינעןַ .
לבוא ,ווען עס וועט זיין די גרויסע שמחה אויף דער וועלט ,וויינען?!...
דארט
קען מען עס מסביר זיין ,מיט ַא "מעשה שלא היה"ַ ,א בחור איז
ïאציר אין מדברָ .
געגאנגען אויף ַא ש ַ
ַ
האט
האט מיטגענומען ,און ער איז
האט זיך
געווארן זייער דורשטיגï .לוצלינג ָ
ָ
וואס ער ָ
וואסער ָ
דאס ַ
אויסגעלאזט ָ
ָ
ָ
געקלאïט אויף די טיר פונעם געצעלט.
אהינגעגאנגען און
ַ
ַ
ער געזעהן ַא געצעלט אינמיטן דעם ווייסן מדבר ,און איז ַ
דערשראקן און איז
האט דער בחור זיך זייער
ָ
וואס ער זוכטָ ,
האט געעפענט די טיר און געפרעגט ָ
אראבער ָ
ַאן ַ ַ
דארט "עוד בו נשמתו".
אנטלאפן פון ָ
ָ
ַ
אריינגעגאנגען אינעם געצעלט כדי צו
ַ
האט דער בחור געהערטַ ,אז ַאן ַאנדערער מענטש איז ַ
ַא צייט שïעטערָ ,
האט דער בחור ָאנגעהויבן וויינען פון גרויס
האט איהם אומגעברענגט רח"לָ .
אראבער ָ
וואסער ,און דער ַ ַ
בעטן ַ
וואס ער איז
געראטעוועט
התרגשות און פרייד ,זעהענדיג ווי ווייט ער איז
געווארן פון ַא סכנת מוות דורך דעם ָ
ָ
ַ
אריינגעגאנגען אין יענעם מערדערישן געצעלט.
ַ
נישט ַ
שטארק זיך אויף זיין יצר ,פילט ער עס נישט ,אין דער
מאל ,ווען דער מענטש
ַ
דאס זעלבע ברוחניותָ ,אפט ָ
ָ
באצייטנס
'ïאסטקע' ער איז ַ
בחינה פון "אין בעל הנס מכיר בניסו" .ער ווייסט נישט פון וועלכער געפערליכער ַ
וואס
געראטעוועט
נאר שïעטער ,ווען ער זעהט מיט זיינע אייגענע אויגן דעם יצר און די פילע קרבנות ָ
געווארןָ .
ָ
ַ
פארגיסט
געפאלן רח"ל דורך דעם יצר הרע פון טומאה ,עפענען זיך די
זענען ליידער
קוואלן פון זיינע אויגן און ער ַ
ַ
ַ
אריינגעפאלן אינעם תהום רח"ל.
ַ
הייסע טרערן פון גרויס התרגשות ַאז ער איז נישט ַ
וואס היטן נישט ָא ïדי גדרי הקדושה ווי עס דארף צו זיין ,ווייל זיי ווייסן נישט
דא מענטשן ָ
לענינינו ,עס זענען ָ
דאך איהם "נישט מער" ווי ַא בילד פון ַא "רב" אויף יענעם טמא'נעם
אריינפאלן .מ'ווייזט ָ
ַ
ווי ווייט מ'קען חלילה ַ
דארף זיך דערווייטערן דערפון .ערשט ווען ער זעהט
"טעלעפאן" ,און ער קוקט ,ווייל ער ווייסט נישט ווי ווייט ער ַ
געדארפט היטן
האט זיך
ַ
פארשטייט ער ווי ווייט ער ָ
אדורכגעפאלןַ ,
ַ
האבן געקוקט זענען ליידער ַ
וואס ָ
ווי ַאנדערע ָ
פון יענע "משחיתים".
פאטער פון איינע פון די
וואסערמאן זצ"ל הי"ד,
געזאגט צום ָ
ָ
ַ
האט דער גאון רבי אלחנן ַ
מורא'דיגע ווערטערָ ,
געוואלט ַארויסנעמען זיין זון פון דער
האט
ָ
באראנאוויטש ,ווען יענער ָ
תלמידים פון זיין ישיבה "אהל תורה" אין ַ ַ ָ
קלאר )אבות פ"ב ,מ"ב( "יפה תלמוד
זאגט
ָ
פאך ,מיט די טענהַ ,אז די משנה ָ
זאל זיך אויסלערנען ַא ַ
ישיבה ,כדי ער ָ
געזאגט:
האט רבי אלחנן איהם
ָ
תורה עם דרך ארץ"ָ .
וואס
זאגן חז"ל )אבות ,שם(" ,כל תורה שאין עמה מלאכה ,סופה בטלה וגוררת עון" ,תורה ָ
נאך מער פון דעםָ ,
 ָנאר
קומט נישט
האט נישט ַא קיום ,און עס שלעïט ַאריין דעם מענטש אין ַאן עבירה ח"וָ .
צוזאמען מיט ַארבעטָ ,
ַ
פאל פון "מתו אחיו
אזא גרויסע מצוה ווי מילה ,ווערט נדחה אין ַא ַ
האבן ַא קיימא לן להלכהַ ,אז ַאפילו ַ ַ
מיר ָ
באצייכנט ווערן ַאלס ַא רוצח
מאכן ַא ברית ,וועט ער ַ
אזא קינד וועט ַ
טאטע פון ַ ַ
מחמת מילה" ,און אויב דער ַ
'האט געזעהן דערביי
טאקע זייער וויכטיגָ ,אבער מ ָ
כאטש עס איז ַ
דאך ַאוודאי געוויס לגבי ַארבעטַ ,אז ָ
רח"ל ...איז ָ
"אדורכגעפאלן" ביי דער ַארבעט ,און ממילא
ַ
סאך מענטשן זענען שוין ַ
פאלן פון "מתו אחיו מחמתַ "...א ַ
סאך ַ
ַא ַ
פאר לימוד התורה.
ווערט עס ָאïגעשטוïט ַ
דארף ער
האבן ַא "כלי"ַ ,
פאר "צורך פרנסה" צו ָ
האט ַא "היתר" ַ
וואס ָ
מיר ווילן צולייגן לענינינו ,אויך דער ָ
פאר די אויגן דעם
האלטן ַ
זאל ַ
סאך מענטשן זענען שוין "מתו מחמת מלאכה" רח"ל ...און ער ָ
געדענקעןַ ,אז ַא ַ
האט שוין גורם געווען.
דאס ָ
וואס ָ
גרויסן חורבן ָ
געזאגט )משלי ו ,ו( "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם" .גיי צום ווערימל ,און זעה אירע
האט
ָ
שלמה המלך ע"ה ָ
'באטראכט די וועגן פון די ווערים ,קען מען זעהןַ ,א
וועגן ,און דו וועסט קלוג ווערן .טייטשן די ספריםַ ,אז ווען מ ַ ַ
זאמלט זיך איין ַא "שיינער ציבור" פון ווערימלעך אויף ַאן ָארט ,כדי צו עסן די איבערבלייבענישן פון
מאל ַ
סאך ָ
ַ

דער פרשה קוואל  -ואתחנן
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דארט ַא מענטש ,וועלן ַאלע ווערימלעך ַאנטלויפן מיט ַא בהלה ,אויס
פארביי ָ
מאכלים וכדומהָ ,אבער ווען עס גייט ַ
דארט ,קומען
מורא ַאז דער מענטש וועט זיי צעטרעטן מיט זיינע פיס .שïעטער ,ווען דער מענטש גייט ַאוועק פון ָ
ווידעראמאל ַאריין אין ַא סכנה אומצוקומען ,אויב ַא
לאזן זיי זיך
ַ ָ
די ווערים צוריק צום ָארט .איז שווער ,ווי ַאזוי ָ
דאך נישט מער ווי ווערים...
דארט טרעטן? ...איז דער ענטפער ,ווייל זיי זענען ָ
צווייטער מענטש וועט ָ
דאס ווערימל פירט זיך" ,ראה דרכיה
דאס לערנט אונז שלמה המלך ע"ה" ,לך אל נמלה" ,גיי און קוק ווי ַאזוי ָ
ָ
אמאל צוריקקומען צום ָארט פון
וחכם" ,זי ַאנטלויפט פון דער סכנהָ ,אבער זי ווייסט נישט ַאז
נאך ַ ָ
מ'טאר נישט ָ
ָ
סאך מענטשן
אריינצולאזן אין ַא סכנה וואו ַא ַ
ָ
פארקערט ,זיך נישט ַ
דארפסטו זיך לערנען צו טוהן ַ
דער סכנהַ .
געווארן דורך דעם שרעקליכן יצר הרע...
"צעטראטן"
זענען שוין ליידער
ָ
ָ
זאל איך זיין ַא 'יוצא מן הכלל'?! ."...איז דער
פארוואס ָ
דאך די 'כלי' ,איז ַ ָ
וועט ַא מענטש טענה'ן" :יעדער האט ָ
דערפאר ווייל
וואס שמעקט דיר נישט ,בלויז
קלאר און
גאנץ
ַ
אמאל געגעסן ַא מאכל ָ
האסטו ַ ָ
איינפאך :צי ָ
ַ
ָ
ענטפער ַ
אריינלאזן אין דער סכנה פון
ָ
פארוואס זאלסטו זיך ַ
האבן ליב יענעם מאכל? ...אויב ַאזויָ ַ ,
'אלע' ַאנדערע מענטשן ָ
ַ
האבן עס?
די "כלים" ,בלויז
"אלע" ָ
דערפאר ווייל ַ
ַ
קאסטענס"
פארוואלטונגען אין ארץ ישראל איינגעפירטַ ,אז די "מיסט ַטאט ַ ַ
האבן טייל ש ָ
יארןָ ,
אין די לעצטע ָ
באמערקן ווי ַא
מאל ַ
קא ïדערפון שטעקט ַארויס .מ'קען ָאפט ָ
נאר דער ָ
באהאלטן אונטער דער ערד ,און ָ
ווערן ַ ַ
קאץ שטייט ביי דעם טירל פונעם "פעסל" ,און גליסט ַאריינצושïרינגען אינעווייניג און אויפעסן די איבערבלייבענישן
ַ
פון די עסן ,ווייל זי איז הונגעריג ...זי קוקט ָאבער מיט "שבע בדיקות" ,צו זעהן אויב זי וועט קענען ַארויסקומען
דארט.
וואגן ַאריינצוגיין ָ
קאץ נישט ַ
גאנצע ביינער .אויב נישט  -וועט די ַ
דארט מיט ַ
פון ָ
אויף דעם שרייט דער "ïסוק" )על דרך מליצה ,ענליך ווי דער פריערדיגער פסוק( "לך אל חתול עצל ראה דרכיו וחכם"...
לאזט זיך
אויך אויף דעם "חתול"
קאץ ָ
זאלסטו קוקן און זיך לערנען צו טוהן ענליך ווי ער טוט .אויב די ַ
)קאץ( ָ
ַ
דאך ַאוודאי געוויס ַאז ַא מענטש
ארייננארן אין ַאן ָארט פון וואו זי קען שïעטער נישט ַארויסקומען ,איז ָ
ַ
נישט ַ
טאר נישט ַאריינגעפירט ווערן אין ַא "לייבן-גרוב" רח"ל ברוחניות ,פון וואו ס'איז כמעט נישט מעגליך ַארויסצוקומען
ָ
גאנצע ביינער"...
"מיט ַ
זאגן בדרך רמזַ ,א טייטש אויפ'ן ïסוק )ירמיה לא ,טו-טז( "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה
די ספרים ָ
וגו' ,ושבו בנים לגבולם" .פון דעם לשון "ושבו בנים" ,איז משמע ַאז די קינדער וועלן זיך ַאליין אומקערן פון גלות.
דאך ָאבער נישט מעגליך ַאזוי צו טייטשן ,ווייל די קינדער קענען זיך נישט צוריקקערן ַאהיים ,אויב דער
עס איז ָ
זאגט "לגבולם" -
וואס דער ïסוק ָ
אויבערשטער וועט זיי נישט צוריקברענגען קיין ארץ ישראל .אויך איז שווערָ ,
צו זייער גרעניץ ,און נישט "למקומם"  -צו זייער ָארט.
קלאגן
זאגט" ,מנעי קולך מבכי"  -הער אויף וויינען און
ָ
נאר דער ïסוק קומט מרמז זייןַ ,אז דער אויבערשטער ָ
ָ
זאל אויפבויען דעם בית המקדש ,ווייל דיין געוויין פעלט בכלל נישט אויס .עס ווענדט זיך
ַאז דער אויבערשטער ָ
נאר אין דיר ַאליין" :ושבו בנים לגבולם" ,אויב די קינדער וועלן זיך צוריקקערן צו די "גרעניצן"  -זיי וועלן זיך
ָ
ָאïהיטן אין ַאלע "גבולי הקדושה" ,וועט די שכינה הקדושה ממילא צוריקקומען צו שיינען אויף אידישע קע,ï
במהרה בימינו ,אמן.
וואס איז
באטרעפט ַ ,156אזוי ווי "יוסף"ָ ,
ווארט "ציון" ַ
דאס ָ
האבן געהערט פון ַא גדול בדרך רמז ומליצהָ ,
מיר ָ
די מדה פון קדושה .ווען מיר בעטן זיך ביי דעם אויבערשטען" :ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו מהרה כי
מחכים אנחנו לך" ,ענטפערט אונז דער אויבערשטער" :מתי תמלוך 'בציון' ,"...ווען דו וועסט געוועלטיגן און 'קעניגן'
דאן וועט זיין "בקרוב בימינו
דאס הייסט דו וועסט זיך ָאïהיטן בקדושה ובטהרהַ ,
אויף די מדה פון 'יוסף' הצדיקָ ,
לעולם ועד תשכון" ,בשוב ה' לציון ברחמים ,אמן.

