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ענטפער:
געזאגט  האב  איך  וואס  צוגעהערט  האט  מענטש  דער 

דא איבער די גרויסקייט פון צרות, און ער פרעגט צי ס'איז א 

נישט  זאל  אז ער  וואונטשן  צו  זיך  א מענטש  פראבלעם פאר 

צו  כוחות  זיינע  אלע  אויסנוצן  וועט  ער  און  צרות,  קיין  האבן 

שטרעבן צו שלימות דורך פאזיטיווע זאכן!? ווייל ווען א מענטש 

צו  זיין  עוסק  גרינגער  ער  קען  מחלות,  שום  קיין  נישט  האבן 

שטייגן אין שלימות. 

איך וועל אייך דערציילן א מעשה, וואס יעדער קען:

אמאל איז געווען א האזל און א טשערעפאכע, און די האזל האט געזאגט צו די טשערעפאכע, לאמיר מאכן א פארמעסט. 

האט די טשערעפאכע געזאגט, מסכים... און זיי האבן אנגעהויבן. די האזל האט געגעבן א שפרונג און ביז איין מינוט האט 

מען אים שוין נישט געקענט זען, און די טשערעפאכע האט זיך געשלעפט צושטאטלעך. נאך עטליכע שעה זיך שלעפן, 

האט די טשערעפאכע באמערקט פון דערווייטנס ווי די האזל שלאפט ביי די זייט פונעם וועג. ער האט זיך נישט געיאגט, ער 

שלאפט און שלאפט, און די טשערעפאכע איז געגאנגען און געגאנגען, און צום סוף ווען די טשערעפאכע האט שוין געהאלטן 

ביים דערגרייכן דעם ציל האט זיך די האזעלע אויפגעוועקט און געגעבן א קוק, און געזען אז די טשערעפאכע איז שוין א 

מייל פאראויס. ער האט פרובירט אים צו כאפן אבער ס'איז שוין געווען צו שפעט.  

יא, עס איז מעגליך פאר מענטשן צו שטרעבן צו שלימות מתוך שלום, מתוך שלוה. אבער די פראבלעם איז ווי איך האב 

מסביר געווען פריער. שלוה מאכט אז מען זאל איינשלאפן. מען זאל פארגעסן פארוואס מיר זענען דא. 

אין די זעלבע צייט איז דא א מענטש וואס האט צרות... לאמיר זאגן א בעל תשובה, ער איז געקומען פון די דרויסנדיגע 

ער  האט  מאל  אסאך  עלטערן,  זיינע  קעגן  שלאגן  געדארפט  זיך  האט  ער  פראבלעמען.  אסאך  געהאט  האט  ער  וועלט, 

געדארפט אויפגעבן זיין אלטע ווייב, אויב האט ער חתונה געהאט ווען ער איז געווען אומרעליגיעז, אדער זי דארף אויפגעבן 

אויף איר אלטע מאן; אלע סארטן צרות. די סארט מענטשן זענען ווי טשערעפאכעס, ווייל ווי שנעל קענען זיי שוין לויפן? זיי 

קענען קוים מאכן איין טריט אויפאמאל. אבער די מענטשן זענען באוואוסטזיניג, זיי טוען אויף, ווייל זיי ווייסן וואס זיי זענען 

אמאל געווען, און זיי זענען זייער באוואוסטזיניג, זיי זענען עמפינדליך צו פארשריט, ווידעראום די אידן וואס האבן געהאט 

אלע מעגליכקייטן צו שטייגן זענען געווענליך נישט באוואוסטזיניג, און זיי שלאפן איין און זיי שטייגן למעשה נישט. 

אויב צייגט איר מיר איינעם וואס האט באוויזן צו אנטוויקלען א ריכטיגע הכרה מתוך שלום, ווען אלעס איז אייביג געווען 

געגאנגען  אייביג  איז  ער  און  לויפן,  ווייטער  מאכן  אים  זאל  וואס  שטופ  קיין  געדארפט  נישט  קיינמאל  האט  ער  און  גוט, 

פאראויס מיט'ן גאנצן קראפט, איז אודאי דער מענטש דער גרעסטער מוצלח. אבער הקב"ה ווייסט אז דאס איז נישט דער 

מענטשליכער נאטור. משה רבינו האט געהאט דעם בעסטן קאפ, און משה רבינו איז דורכגעגאנגען היפש צרות אין זיין 

לעבן – און דאך האט ער אויסגענוצט די אלע זאכן אלס א שטופ. ער איז געווארן גרעסער און גרעסער, טאקע צוליב זיינע 

פראבלעמען. 

אברהם אבינו האט אנגעהויבן מיט אלע מיני צרות. ער איז אריינגעווארפן געווארן אין פייער, און יארן לאנג איז ער געווען 

יארן  ווי דער רמב"ם איז מסביר אין הלכות עבודה זרה, אברהם איז לאנגע   – תפיסה, ער האט געדארפט אנטלויפן  אין 

געווען אן אנטלאפענער אין די וועלדער און מדבריות, און דאס אלעס האט אים געמאכט נאך גרעסער. 

מאכן  צו  ארויס  אים  העלפט  וואס  לעבן  גרינג  א  האט  ער  אויב  גרויס  וואקסן  מענטש  א  קען  טעארעטיש  דעם,  וועגן 
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פראקטיק איז עס נישט אזוי. אין פראקטיק דארף כמעט יעדער פון צייט צו צייט א שטופ, עפעס א  פארשריט, אבער אין 

סארט אויפשאקלונג וואס וועט אים מאכן איבערטראכטן זיין מצב און דאן אנהייבן צו גיין פאראויס מיט'ן פולן שוואונג. 

kl

ענטפער:
וואס מיינט איר מיט "אנפלאנצן"? אויב מיינט איר אנפלאנצן 

ווייטער. צי מיינט איר בויען אינסטיטוציעס?  אייער גארטן, גייט 

גייט ווייטער! איך געדענק, כמעט 45 יאר צוריק, בין איך געווען 

האט  גדול  מזרחי'סטישער  א  און  באסטאן,  אין  באנקעט  א  ביי 

האב  איך  אז  אויסגעקומען  אזוי  איז  עס   – דארט  גערעדט 

געמוזט דארט זיין, איך האב מיך נישט געקענט העלפן. איינער 

וועל  איך  די מזרחי האט גערעדט;  פון  די גרעסטע פירער  פון 

נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער לעבט שוין לאנג נישט. און ער האט געזאגט, "אמעריקאנער אידן מאכן א גרויסן טעות מיט'ן 

בויען גרויסע שולן און ישיבות אין אמעריקע. גייט קיין ארץ ישראל און בויט דארט! דארט איז דאס איינציגסטע פלאץ וואס 

האט אן עתיד." 

געווען  נאכנישט  ס'איז  לעיקוואד,  קיין  געווען  נאכנישט  איז  צייטן  יענע  אין  צוריק.  יאר  און פערציג  פינף  געווען  איז  דאס 

"ישיבה  חוץ  געווען  גארנישט  איז  עס   – ירושלים  תפארת  קיין  נישט  ודעת,  תורה  קיין  ישיבה,  מירער  קיין  ברלין,  חיים  קיין 

יוניווערסיטי". און ער האט געזאגט פאר די וועלט אז עס לוינט זיך נישט צו בויען אין אמעריקע. ס'איז אזוי נאריש וואס ער 

א  ישיבות;  און  יעקב'ס  בית  פון  דור  נייער  א  אויפגעוואקסן  איז  יעצט,  ביז  דעמאלטס  פון  יארן,  די  דורכאויס  געזאגט!  האט 

גלאררייכער, יונגער דור. 

אפילו אויב משיח זאל קומען מארגן, דו הייב אן צו בויען היינט נאכט א ישיבה, אדער גיב געלט פאר א ישיבה – זארג 

סיי-וויאזוי. משיח  כונה,  גוטע  די  וועט באקומען שכר פאר  וועגן משיח! מען  נישט  דיך  זארג  געשען.  ס'וועט  וואס  נישט  זיך 

בויען  נאר  נישט  און  פלענער.  אונזערע  אלע  מיט  פאראויס  גיין  דארפן  מיר  פלענער;  אונזערע  מיט  טון  צו  גארנישט  האט 

ישיבות, אפילו פלענער פון מאכן א שיינעם גארטן. פרילינג קומט שוין; ס'איז א גוטע געדאנק צו גיין מאכן א גארטן אין דיין 

בעקגראונד. אויב משיח וועט אנקומען בעפאר די גארטן וועט זיין פערטיג, איז וואס?! דו וועסט נאך אלץ גיין קיין ארץ ישראל 

ברינה. וועם גייט אן וואס ס'וועט געשען – מיר וועלן זינגען אין ארץ ישראל! עס זענען דא גוטע גארטנס דארט אויך. דו מעגסט 

איבערפארבן דיין הויז אין אמעריקע. אודאי, מען דארף זיך נישט אריינלייגן אינגאנצן אין שיין מאכן די הויז, אבער מען מעג 

האבן אן אנשטענדיגע הויז, מען קען מאכן א גוטע פרנסה און הנאה האבן פונעם לעבן. זארג דיך נישט; אויב משיח קומט וועט 

עס נישט געהאלטן ווערן קעגן דיר. )טעיפ #308(
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ענטפער:
נאר אויס אלע מענטשן! אויב דו קענסט אויספאפן דיין ווייב 

ביזט  דו  אז  טראכטן  זאל  זי  יאר,  זיבעציג  קומענדיגע  די  פאר 

א וואוילער מענטש, דאן פאפ איר אויס. דו טו וואס דו קענסט, 

אגאנצן טאג, איר צו מאכן טראכטן אז דו ביזט א וואונדערליכער 

מענטש, א בריליאנט פון א מענטש. 

און ווען עס וועט קומען צו עולם הבא, וועט זי זאגן, "אה, ער 

איז געווען אזא וואונדערבארער מאן." וועלן זיי איר זאגן, "עכט 

איז ער נישט געווען אזא פיינער מענטש." וועט זי זאגן, "ניין! ער 

דער  און  מאן!"  וואונדערבארער  א  וואונדערבאר!  געווען  איז 

אויבערשטער וועט נעמען איר ווארט פאר דעם. השי"ת וועט זאגן, "איך נעם אן אירע ווערטער."

איז דו האלט אן אויסצופאפן יעדן איינעם – און נישט נאר דיין ווייב, יעדן – און הקב"ה וועט דיר געבן שכר פאר עס. יעצט, 

דאס מיינט נישט דו זאלסט זאגן אז ביזט א פיינער מענטש, ניין. אבער זאלסט זיך אייביג אויפפירן ווי א פיינער מענטש, און 

דער אויבערשטער וועט דיר באלוינען פאר דעם.  )טעיפ #920(

סידור ועימוד ע"י מערכת להתענג וכל הזכויות שמורות

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.org, אדער גייט צו torasavigdor.org. צו באקומען א שו"ת וועכנטליך דורך תלמידו הרב 

 tikotzky@gmail.com אברהם טיקאצקי שליט"א, שיקט א פארלאנג צו
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אנפלאנצן?
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א מענטש זאל זיך אייביג 
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מענטש אפילו ער איז נישט. 
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