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ענטפער:

שאלה

וויאזוי קענען מיר
פארשטיין די מציאות
אז דער דור המדבר
וואס האט מיטגעלעבט
אזויפיל נסים אין
מצרים און אין מדבר
אבער דאך שטייט
"וינסו אותי זה עשר
פעמים ולא שמעו
בקולי" – זיי האבן מיר
אויספראבירט צען מאל
און נישט צוגעהערט צו
מיין קול?

וויאזוי קענען מיר פארשטיין אז ווען עס זענען דא מענטשן
וואס שטייען ביים עק פון א דאך און מען זאגט זיי "שפרינגט
אראפ פון דאך און דער אויבערשטער וועט ענק אפהיטן",
און זיי איגנארירן? לאמיר זאגן דו ביזט א נביא און דו זאגסט
זיי "כה אמר השם" – אזוי האט דער אויבערשטער געזאגט:
"שפרינג אראפ פון דאך!" יעצט לאמיר זאגן אז געוויסע ווילן
נישט אראפשפרינגען .וואס זאגט עס וועגן זיי? אז זיי גלייבן
נישט אין באשעפער? אז זיי זענען גרויסע רשעים?
זיי זענען געקומען ביים ברעג פון ארץ כנען און זיי האבן
געשיקט מרגלים .יעצט קומען די מרגלים צוריק און זיי
זאגן פאר'ן פאלק "די מענטשן דארט וואוינען אין שטארקע,
באפעסטיגטע שטעט" .געוויסע פון די פעלקער האבן
טויזנטער רייטוועגענער .עס איז געווען אזויווי אראפשפרינגען
פון א דאך .עס איז געווען א זיכערער טויט.

אודאי ,צדיקים האבן די שטארקייט צו זאגן "ניין ,מיר
פארלאזן זיך אויפ'ן אויבערשטן" .אבער קען מען באשולדיגן
מענטשן וואס זענען געווען דערשראקן?! וועט איר מיר פרעגן,
וואס האבן זיי געטראכט? וועל איך אייך פרעגן :וואס טראכט
דער מענטש וואס שטייט אויפ'ן דאך? זיי האבן געטראכט אז
משה רבינו מאכט א טעות .משה רבינו זאגט אונז נישט וואס השי"ת וויל .משה רבינו איז עקשנות'דיג .ער וויל אויספירן
זיינע פלענער ,נאר הקדוש ברוך הוא האט ליב משה רבינו ,ער גלייכט אים אזוי שטארק וויבאלד ער איז אן עבד נאמן,
און דעריבער ערלויבט ער אים אויסצופירן זיינע פלענער .אבער די פלענער זענען נישט גוט פאר אונז; מיר זענען נישט
אינטערעסירט שוין יעצט אראפצושפרינגען פון דאך .און אויב א צווייטער וואלט איבערגענומען מיט אנדערע פלענער,
אפשר וואלט השי"ת נאך מער מסכים געווען צו יענע פלענער.
ס'איז גרינג פאר אונז צו זיצן אנגעלאנט .מיר זיצן אין א באקוועמע פלאץ ,אין א הויז מיט עירקאנדישן ,מיר האבן היפש
צו עסן – און מיר טראכטן – די מן! פארוואס האבן זיי נישט געוואלט עסן די מן? פארוואס זענען זיי געווען מתאוננים?
פארוואס האבן זיי זיך אפגערעדט אויף די מן? גוט ,פארוואס זאלט איר נישט פרובירן צו עסן יעדן טאג פאר צוויי וואכן
די זעלבע סארט עסן? ...איז אויב האט איינער געהאט א גוטע כח המחשבה און ער האט געקענט מחדש זיין אין זיין
מחשבה אז ער עסט טשעריס אדער געבראטענע לעמעלע פלייש; האט ער געטראכט אלע סארט גוטע טעמים און
הקדוש ברוך הוא האט געזען אז ער ארבעט שווער האט ער אים באלוינט פאר די עבודה און ער האט געקענט שפירן
עפעס פון די סארט טעמים.
אבער לאמיר זאגן עס איז געווען צו שווער צו טראכטן די זאכן ,האט מען געדארפט יעדן טאג עסן "לשד השמן" און
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"צפיחית בדבש" ,דאס אלעס .יעדן טאג צפיחית בדבש און לשד השמן – וויאזוי וואלט איר עס פארטראגן?! מען וואלט
עס ניטאמאל געדולדעט צוויי וואכן! מען קען זיי נישט באשולדיגן .און דערפאר ,אלע באשולדיגונגען וואס איז יא געזאגט
געווארן ,איז עס בלויז געווען וויבאלד זיי זענען געווען אזוי גרויס אז השי"ת האט זיי גענוצט אלס א לעבעדיגע דוגמא צו
לערנען די וועלט אז מען טאר זיך נישט אפרעדן.
אבער אייגנטליך ,מען קען זיי נישט באשולדיגן פאר'ן זיך אפרעדן .מען דארף וויסן ווער די דור המדבר איז באמת
געווען .ווילט איר וויסן ווער זיי זענען געווען? נישט וואס משה רבינו האט געזאגט – ניין! אויב וויל מען וויסן וועגן דעם דור
המדבר ,דארף מען צוהערן וואס בלעם האט געזאגט" :לא הביט און ביעקב ,ולא ראה עמל בישראל" – השי"ת זעט נישט
קיין זינד אין זיי .בלעם האט געזאגט דעם אמת .משה רבינו האט נישט געוואלט זאגן דעם אמת .ער האט זיי געוואלט
קריטיקירן ,כדי זיי צו מאכן בעסער און בעסער .אבער דער אמת איז אזוי ווי בלעם האט געזאגט; "יודע דעת עליון" – בלעם
ווייסט די די מחשבה פונעם אויבערשטן ,די העכסטע אמת .די העכסטע אמת איז אז דער עם ישראל איז מושלם ,טראץ
אלע קריטיק .די וועלט לערנט אין חדר צו קריטיקירן דעם דור המדבר און זיי וואקסן קיינמאל נישט אויס די חדר תורה.
יעדער בארעדט זיי .יעדן פרייטאג צונאכטס זאגט מען "והם לא ידעו דרכי" – זיי האבן נישט געקענט מיינע וועגן .און מען
קלאפט זיך אליינס אין די פלייצע" :איך בין מסודר! איך ווייס זיינע וועגן" – אזוי טראכט מען – "אבער זיי ,די דור המדבר,
זענען געווען פראבלעמאטיש" .עס איז פונקט פארקערט! איר פארשטייט נישט פשט אין דעם פסוק .פארוואס פרובירט
איר נישט צו עסן מן פאר צוויי וואכן!?
מיר דארפן וויסן אז כאטש די תורה קריטיקירט זיי ,איז געווען א ציל דא – זיי צו מאכן בעסער און בעסער ,זיי צו מאכן
מושלם .אבער דאס וואס השי"ת האט אריינגעלייגט אין בלעם'ס מויל ,דאס איז דער ריכטיגער אמת18-E( .טעיפ )
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ענטפער:

שאלה

עס שטייט "גדול
שימושה יותר מלימודה"
– באדינען א תלמיד חכם
איז גרעסער ווי לערנען
תורה פון אים .אבער אויב
איז תלמוד תורה כנגד
כולם ,תורה איז גרעסער
פון אלע מצוות ,פארוואס
איז באדינען א רבי
בעסער ווי לערנען?

"שימושה של תורה" מיינט דא צו באדינען תלמידי חכמים
און זיך דרייען ארום זיי וויפיל עס איז נאר מעגליך אין זייערע
טעגליכע אקטיוויטעטן .ווען מען באדינט תלמידי חכמים –
איך רעד יעצט וועגן די אלטע סארט וועלכע זענען גערופן
געווארן תלמידי חכמים – אלעס וואס זיי האבן געטון איז
געווען תורה .די וועג וויאזוי זיי האבן גערעדט ,די וועג וויאזוי
זיי זענען געגאנגען ,אלעס! מען הא ט געזען תורה אין פרא�ק
טיק .ווען מען זעט 'תורה למעשה' ,אין פראקטיק ,האט עס א
גרעסערע השפעה פון ווען מען הערט תורה מיט די מחשבה.
אין די מחשבה איז עס בלויז ווי א חלום ,אבער ווען מען קוקט
אויף א צדיק גמור ,אן עכטער תלמיד חכם ,איז אלעס וואס ער
טוט איז לויט די השקפות פון די תורה .סיי-וואס ער זאגט איז
תורה .אפילו די וועג וויאזוי ער קוקט אויף זאכן איז תורה; זיינע
תנועות איז תורה.

איך וועל נישט זאגן היינט אז עס זענען דא מענטשן וואס
זענען פונקטליך ווי דעם ,אבער אפילו היינט זענען דא היפש צדיקים וואס דורכ'ן פארברענגען צייט מיט זיי ,וועט מען
לערנען זאכן למעשה ,זאכן וואס מען וואלט קיינמאל נישט געקענט לערנען פון ספרים .אפשר האט מען עס אמאל
געהערט ,מען ליינט עס אמאל אין א ספר ,אבער עס האט זייער א שוואכע השפעה אויפ'ן מענטש .אבער "שימושה של
תורה" – ווען מען לערנט תורה דורכ'ן זיין אין די סביבה מיט מענטשן וועלכע לעבן פאקטיש די תורה ,דאס איז גאנץ אן
אנדערע וועג פון לערנען וויאזוי צו לעבן א תורה'דיגע לעבן .ס'איז אזויפיל מער אפעקטיוו ,און דעריבער איז "שימושה" – צו
קומען אין בארירונג מיט צדיקים און לערנען תורה דורכ'ן זיי באטראכטן ,איז "גדול מלימודה" ,ס'איז גרעסער ווי לערנען
פון ספרים18-E( .טעיפ )
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די שאלות ותשובות זענען איבערגעטייטשט געווארן אויף אידיש לזכות את הרבים .צו באקומען טעגליך אין אימעיל די ארגינעלע שו"ת (ענגליש) ,און סוף וואך א פולע
שמועס אויף די פרשה ,שיקט א פארלאנג צו  ,info@torasavigdor.orgאדער גייט צו  .torasavigdor.orgצו באקומען א שו"ת וועכנטליך דורך תלמידו הרב
אברהם טיקאצקי שליט"א ,שיקט א פארלאנג צו tikotzky@gmail.com

סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכויות שמורות

רבי אביגדור ענטפערט...

רבי אביגדור ענטפערט...

