
חלק א' - דער פארצייטישער נזיר

די הנהגה פונעם כהן גדול
אין די פרשה פון די וואך )ו:יב( לערנען מיר פון דעם נזיר וועלכער איז געווארן טמא – ער איז בטעות אריין 

אין א צימער וואו עס איז געלעגן א מת, אדער אפשר האט ער אנגערירט א מת – און אצינד מוז ער אנהייבן 

זיין צייט פון נזירות פון אנהייב. אבער איידער ער קען אנהייבן דאס נזירות, מוז ער ערשט ברענגען א קרבן 

אשם אין בית המקדש.

איבער דעם קרבן, ברענגט די גמרא )נזיר ד:( וואס שמעון הצדיק, וועלכער האט געדינט אלס כהן גדול ביים 

אנהייב פון בית שני, האט געזאגט פאר זיינע תלמידים: “אלע מיינע טעג האב איך קיינמאל נישט געגעסן 

פון דעם קרבן אשם פון א נזיר וואס איז געווארן טמא.” ער האט זיך געפירט קיינמאל נישט צו עסן פון דעם 

קרבן. ער האט דערביי געהאט א געוויסער טעם )זע נדרים ט:(, וואס נישט פון דעם וועלן מיר אצינד רעדן. וואס 

איז נוגע צו אונזער ענין, איז א מעשה וואס ווערט דארט דערציילט.

דער איינציגער אויסנאם
ווען שמעון הצדיק האט געמאכט אן אויסנאם.  די גמרא דערציילט דארט אז עס איז געווען איין מאל 

אין א טאג איז א שיינער יונגערמאן, א נזיר מיט הערליכע לאנגע האר, אריינגעקומען אין בית המקדש צו 

וואס זענען געהאנגען  זיינע הערליכע קרייזלען  זיין קרבן. שמעון הצדיק האט אין אכט גענומען  ברענגען 

זיינע אקסלען.  איבער 

היינט, אז מ’זעט א מאן מיט לאנגע האר, פארשטייט מען אז ער איז א פראסטער יונג, א פארבלאנזשעטער 

נאכגעמאכט  מ’האט  ווייל  נישט  אזוי,  געגאנגען  איז  מען  אנדערש;  געווען  איז  צייטן  יענע  אין  אבער  איד. 

די גויים. אלזא, האט שמעון הצדיק געזאגט צו דעם נזיר, “בני - מיין זון, מה ראית לשחת שער נאה זה - 

פארוואס זאלסטו דארפן אפשערן אזעלכע שיינע האר? פארוואס האסטו געמאכט א שבועה צו ווערן א נזיר 

ווען דו האסט געוואוסט אז דערנאך וועסטו דארפן אפשערן דיינע הערליכע האר ביים סוף פון דיין נזירות?”

דער יצר אין שפיגל
האט דער יונגערמאן דערציילט פאר שמעון הצדיק די פאלגנדע מעשה: איך בין א פאסטוך איבער מיין 
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טאטן’ס שאף. איין טאג ווען די שאף האבן געטרונקען וואסער פון קוואל וואס געפינט זיך אויפ’ן פעלד, בין 

איך אויך געווען דורשטיג. האב איך זיך איבערגעבויגן צו אנשעפן אביסל וואסער פאר מיר. זייענדיג אזוי 

איבערגעבויגן נאנט צום קוואל, האב איך געזען מיין אפשפיגלונג אין די קלארע וואסער; איך האב באמערקט 

אז איך זע אויס שיין.”  דאס איז געווען דאס ערשטע מאל וואס דער פאסטוך האט זיך געזען אין שפיגל, 

ווייל אן ערליכער מאן אין יענע צייטן האט זיך נישט געקוקט אין שפיגל!

ווען דער פאסטוך האט געזען זיין צורה, האט עפעס גענומען רוישן אין אים: ופחז יצרי עלי – “מיין יצר 

הרע האט זיך ארויפגעלייגט אויף מיר צו זינדיגן,” האט דער פאסטוך דעציילט. 

דערקענט גלייך
יעצט הערט צו וואס דער פאסטוך האט דאן געזאגט צו זיך: “רשע! דו שלעכטער מענטש! פארוואס ביסטו 

אזוי שטאלץ, אזוי גרויס ביי דיר, מיט א וועלט וואס געהערט נישט צו דיר?!” 

אזעלכע ווערטער ווייזן אויף א גדלות פון א מענטש. צו זיין אויפריכטיג און אנערקענען זיין גאוה, אז זיין 

יצר הרע רייצט זיך מיט אים, דאס איז א מדריגה.

שטעל זיך פאר איינער זאגט דיר א קאמפלימענט אז דו ביסט שיין אדער קלוג אדער סיי וואס און דו 

שפירסט ווי עס רודערט א שטאלץ אין דיר; וואלטסטו געטראכט צו זאגן אזא זאך: “אהא! האלט א מינוט! 

דאס איז דער יצר הרע וואס האט זיך ארויפגעלייגט אויף מיר.” אויב טוסטו אזוי, דאן ביסטו עפעס ספעציעל; 

אויב דו אנערקענסט דאס ביסטו אן אויסערגעווענליכער מענטש.

נישט נאר וואס דער יונגער פאסטוך האט פארשטאנען אז דאס איז די ארבעט פון דער יצר הרע, אבער 

ער איז געגאנגען א טריט ווייטער און גערעדט צו זיך, “ וביקש לטורדני מן העולם – דער שלעכטער יצר האט 

פראבירט מיר ארויסצונעמען פון די וועלט.” 

ער איז געווען גענוג קלוג צו אנערקענען אז, ‘גאוה ראש כל חטאת’, גאוה איז דער שורש פון אלע זינד 

און דער יצר הרע האט דא גענוצט דעם טאקטיק אים צו פארשלעפן. דאס איז א חכם! צו דערקענען די 

סכנה גלייך ביים ערשטן שפיר פון גאוה! די בלויזע באוויסטזיניגקייט צו זיינע שיינע האר און שיינע צורה 

די  פון  ארויספירן  אים  א קאמף  פון  אנהייב  אויפגעכאפט אלס דער  ער  אויגן, דאס האט  אדער הערליכע 

וועלט.

דער פארצייטישער פאסטוך
דער יונגערמאן איז נישט געווען אזא איינער וועמען מיר וואלטן באטראכט אלס געהויבענער איד; ער איז 

בלויז געווען א פשוט’ער פאסטוך וואס האט געפאשעט זיין טאטע’ס שאף. ער איז נישט געזעסן אין בית 

המדרש; ער האט פארברענגט זיינע טעג אליין ערגעץ אויף די פעלדער. אבער אז מיר הערן די רייד פון דעם 

פאסטוך, באקומען מיר א שטיקל השגה פון וואס דאס אידישע פאלק איז געווען אין די צייטן פון דעם בית 

המקדש; מיר הייבן אן צו פארשטיין די גרויסקייט פון אונזער פאלק. עס איז געווען א פאלק וואס זענען 

געווען געוואוינט מיט ערליכקייט און יראת שמים. דאס פאלק איז געווען אזוי דורכגעווייקט מיט אמונה אז 

עס האט דורכגענומען אויך די נידריגע שיכטן פון פאלק, ביז צום ארבעטס קלאס.

דאס איז וואס דער מענטש איז געווען – אן ארבעטער. און דאך זעען מיר פון זיינע ווערטער אז ער איז 

געווען באוויסטזיניג צו הויכע השגות אין לעבן. אויב מיר זאלן זיין אויפריכטיג, מוזן מיר מודה זיין אז אן 

ארבעטער אין די צייטן פון בית שני איז געשטאנען פיל העכער ווי געוויסע פון אונזערע גאנץ פיינע אידן 

היינט.
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דער אמת איבער די וועלט
איז לאמיר זיך זעצן צופיסנס פון דעם פאסטוך, ווי גלייך ער זאל זיין איינע פון די חכמים פון דאס אידישע 

תורה  די  פון  איינע  האמונה;  יסודי  די  פון  איינע  אונז  לערנען  וואס  ווערטער  זיינע  צו  צוהערן  און  פאלק, 

פאנדומענטן ווי אזוי צו באטראכטן דאס לעבן און אלע ערשיינונגען פון די וועלט. 

דער פאסטוך האט געזאגט, “בשעת איך האב געקוקט אויף מיין אפשפיגלונג אין די וואסער און געפילט 

פונקען פון גאוה, האב איך געטראכט צו מיר, ‘וואס גייט דא פאר? רשע! דו שלעכטער מענטש! פארוואס 

ביסטו אזוי שטאלץ, אזוי גרויס ביי דיר, מיט א וועלט וואס געהערט נישט צו דיר?!’”

אין די ווערטער הערט מען א שטארקער מוסר השכל. דער פאסטוך האט אנערקענט אז די וועלט איז 

נישט זיינס; אז עס האט א בעל הבית, אן אייגנטימער. דאס לערנט ער אונז מיט זיינע ווערטער: “איך לעב 

אין א וועלט וואס געהערט צו א צווייטן! און אלעס אין די וועלט געהערט צו אים, אריינגערעכנט מיין שיינע 

צורה און מיינע הערליכע האר. עס איז געבארגט געווארן פאר מיר אויף א קורצע צייט. עס איז נישט מיינע 

האר.” דאס איז וואס ער האט גערעדט צו זיך אליין, “פון וואס איז דא צו זיין שטאלץ?”

מיטן חבר’ס רעקל
שטעלט זיך פאר איינער בארגט א טייערער חסיד’ישער רעקל פון זיין חבר. און אזוי שפאצירט ער אראפ 

די דרייצנטע גאס אין בארא פארק באקליידט מיט זיין חבר’ס רעקל, שפירנדיג זיך ווי אן עושר, ווייל ער 

האט אן א טייערער מלבוש. ער איז אזוי שטאלץ מיט זיך. “אהה, מיין הערליכער רעקל! איך בין אן עושר!”

א פאנטאזיע.  א דמיון,  ס’איז אלעס  א טיפוש!”  איז  “ער  אויף אזא מענטש?  געזאגט  מיר  וואלטן  וואס 

מתגאה בעולם שאינו שלך – דו ביסט שטאלץ מיט א רעקל וואס איז נישט דיינס. אויב ביסטו א גלייכער 

מענטש, דאן ווען דו שפאצירסט אראפ די גאס און מענטשן קוקן ארויף אויף דיר, זאגסטו צו זיך, ‘לעב נישט 

אין א וועלט פון פאנטאזיע! דו מארשירסט ארום אין געבארגטע אריסטאקראטיע.’

און אויב מיר וועלן גוט דורכטון די ווערטער פון אונזער לערער, דער פאסטוך, וועלן מיר אנערקענען אז 

אפילו דער רייכער מענטש, דער ‘אייגנטימער’ פון דעם רעקל, אויב ער שפאצירט אראפ די גאס שפירנדיג זיך 

שטאלץ מיט זיין רעקל, איז ער פונקט ווי דער ארעמאן וואס מארשירט ארום אין געבארגטע מלבושים. עס 

איז אויך נישט זיינס! אלעס געהערט באמת צום באשעפער! דער עושר איז נאר צייטווייליג פאראנטווארטליך 

אויף דעם אייגנטום. און אויב ער איז שטאלץ, איז ער מתגאה בעולם שאינו שלו – ער איז שטאלץ מיט א 

וועלט וואס געהערט נישט צו אים.

צוריקגעבן צום אייגנטימער
דאס האט דער נזיר געזאגט צו זיך, “ווי אזוי קען איך זיין שטאלץ מיט האר וואס איז נישט מיינס? עס איז 

אינגאנצן נישט מיין האר!” אלזא, וואס האט ער געטון? “העבודה שאגלחך לשמים,” האט ער געזאגט, “איך 

מאך א שבועה צו זיין א נזיר; איך וועל לאזן די האר וואקסן און דערנאך, ביים סוף פון די צייט פון נזירות 

וועל איך אפשערן די הערליכע האר און עס צוריקגעבן צום ריכטיגער אייגנטימער.

“איך לעב אין א וועלט וואס איז נישט מיינס; די האר אויף מיין קאפ איז נישט מיינס, אבער דאס איז גרינג 

צו פארגעסן אין עולם הזה. איך דארף האבן אביסל צייט צו טראכטן פון דער וואס איז בעל הבית איבער די 

וועלט און אין די זעלבע צייט אפטון די גאוה פון מיין מח; דערפאר וויל איך ווערן א נזיר און נאך א שטיק 

צייט וואס איך וועל מקדיש זיין צו טראכטן פון דיר, אריינהאמערן אין מיין קאפ דעם אמת, וועל איך נעמען 

דיין האר און עס צוריקגעבן פאר דיר.”
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דער פארצייטישער ערליכער איד
צום באשעפער.  געטריי  געווען  פארצייטנס  זענען  ווייט מענטשן  ווי  קיין השגה  היינט  נישט  האבן  מיר 

אפילו פשוט’ע מענטשן האבן שטענדיג געטראכט פון באשעפער און די באוויסטזיניגקייט אז ער איז דער 

האר איז געווען קלאר ביי זיי אין הארץ.

מיר זענען היינט זייער ווייט פון דעם. א מענטש וואס רופט זיך היינט א פרומער איד, ווייסן מיר נישט 

זיין כל התורה כולה מיט  וויפיל ער טראכט בכלל פון באשעפער אין הארץ. הלואי זאל ער כאטש מקיים 

אלע הלכות, הייסט ער שוין א צדיק גמור. אבער אמאל איז דאס מעסטל פון ערליכקייט געשאצט געווארן 

לויט וויפיל מען האט געטראכט פון באשעפער, ווי ווייט מ’האט אנערקענט דעם באשעפער אלס בעל הבית 

איבער זיך. יעדער האט געלעבט מיט די קלארקייט איבער דעם באשעפער אז ִּכי ִלי ָהָאֶרץ – “צו מיר געהער 

די וועלט” )ויקרא כה:כג(. 

דערפאר, אויב איינער האט געשפירט אז ס’פעלט אים אין די באוויסטזיניגקייט אין באשעפער, ער האט 

געשפירט אז ער איז נישט גענוג וואך צו דעם יסוד אז דער באשעפער איז דער בעל הבית, איז צומאל, כדי 

דאס צו פאררעכטן, האט ער אדער זי – דאס האט געקענט טון א מאן אדער א פרוי – גענומען אויף זיך א 

תקופה פון נזירות; דאס מיינט צו מאכן א באשלוס צו מקדיש זיין א געוויסער צייט אפשניט – דרייסיג טעג 

אדער מער – צו טראכטן פון דעם אז דו געהערסט צום באשעפער און דו אויסדריקן דיין געטריישאפט צו 

אים דורך ווערן א נזיר.

דער האריגער קרוין
די הלכות פון נזירות זענען צאמגעשטעלט פון זייער אסאך פרטים; וואס זייער פיל דערפון זענען ענליך 

צו די הלכות וואס זענען נוגע פאר א כהן, וואס איז געווען דער ביישפיל פון אן עבד ה’ בשלימות. אבער איין 

קענטיגסטער פרט פון א נזיר איז געווען די האר אויף זיין קאפ. צווישן די הלכות פון א נזיר אין די היינטיגע 

י ֵנֶזר ֱאֹלָקיו ַעל רֹאׁשו – דער קרוין פון באשעפער איז אויף זיין קאפ )נשא ו:ז(.  פרשה, זעט מען דעם פסוק: כִּ

אזא אויסדרוק וואס דער פסוק קומט זאגן, איז נישטא זיינס גלייכן אין די תורה! זיין האר איז א קרוין פון 

באשעפער וואס רוט אויף זיין קאפ! 

עס איז א מערקווידירגע זאך – פאר דרייסיג טעג איז ער אויסדערוועלט פון באשעפער צו האבן א קרוין 

אויף זיין קאפ – דאס איז זיינע לאנגע האר. און דער קרוין איז באטראכט געווארן אזוי הייליג, אז ווען דאס 

נזירות האט זיך געענדיגט האט ער געדארפט אפשניידן זיינע האר און עס איז פארברענט געווארן אין דעם 

פייער פון דער קרבן שלמים וואס ער האט געברענגט. די האר פון דער נזיר איז פארברענט געווארן ווי א 

קרבן פארן באשעפער!

א קרבן פון האר?! יא, זיין האר איז יעצט געווען קודש ווייל דער איד האט אנערקענט אז אפילו זיין האר, 

וואס וואקסט אויף זיין קאפ, דאס אלעס געהער צום באשעפער. א נזיר איז געווארן א נייער מענטש. נישט 

נאר ווייל ער האט אויסגעזען אנדערש; פונדרויסן איז אפשר געווען דער איינציגסטער טויש וואס מ’האט 

אנגעזען זיינע לאנגע האר, אבער נאך וויכטיגער ווי דאס איז אז זיינע מחשבות זענען געוואקסן. פאר איין 

חודש צייט – צומאל אפילו מער – האט דער מענטש גענצליך איבערגעגעבן זיינע געדאנקען בלויז צו טראכטן 

פון באשעפער.

די דרייסיג טעג לעקציע
דאס מיינט נישט אז ער האט גארנישט געטון דורכאויס די גאנצע צייט. זיכער האבן די נזירים געלערנט און 

געדאוונט און געוויסע האבן אפילו אויך געארבעט – עס זענען געווען נזירים וועלכע האבן זיך באשעפטיגט 



תורת אביגדור באידיש | ה 

מיט פעלד ארבעט און שמידעריי. דער פאסטוך אין אונזער מעשה האט נישט אויפגעהערט צו פאשען זיין 

טאטן’ס שאף אין די תקופה פון זיין נזירות. אבער סיי וואס זיי האבן געטון, זענען זייערע מחשבות געווען 

גענצליך פארנומען צו טראכטן פון באשעפער, צו אנערקענען אז מיר זענען ווי געסט אין זיין וועלט.

דאס איז געווען דער קרוין פון דעם נזיר; די לאנגע האר אויף זיין קאפ איז געווען א קרוין פון געטריישאפט 

צום באשעפער, א צייכן פון וואס עס טוט זיך אין זיין קאפ. ער האט זיך געלערנט אז ער לעבט אין אן עולם 

שאינו שלו, אין א וועלט וואס איז נישט זיינס. איינמאל א מענטש איז אריבער אזא דורכגאנג, בלייבט דער 

איינדרוק פון די תקופה איינגעקריצט אין מח דורכאויס דעם גאנצן לעבן.

חלק ב' -  דער היינטיגער נזיר

נאכמאכן דעם נזיר
מיר קענען דאס נישט טון היינט צוטאגס; קיינער זאל דאס נישט אויספראבירן, ווייל וויבאלד דו וועסט 

זאגן אז דו ביסט א נזיר, דאן וועסטו זיין אויסגעשפילט. דו קענסט היינט נישט ברענגען קיין קרבנות, וואס 

דאס מיינט אז דו בלייבסט שטעקן אלס נזיר ביז משיח קומט.

אבער כאטש זאלן מיר אנערקענען וואס עס פעלט אונז – דער אויסערגעווענליכער פארלוסט וואס מיר 

האבן אז מיר פארמאגן נישט די געלעגנהייט צו נעמען אויף זיך נזירות, צו האבן א געוויסע תקופה וואס איז 

מוקדש צו טראכטן איבער דעם באדייט פון לעבן בעולם שאינו שלנו, אין א וועלט וואס געהער נישט צו אונז.

אבער דאך, דער לימוד פון נזירות, דער רעזולטאט וואס טוט נאכפאלגן דעם יסודות’דיגן דערהער וואס 

דער פאסטוך לערנט אונז, דאס איז יא נוגע – און פונקט אזוי וויכטיג – היינט ווי אמאל.

דרייסיג סעקונדעס פון נזירות
דער נזיר לערנט אונז אז סיי ווער קען באשליסן צו זיין געטריי צום באשעפער. דו ביסט נישט קיין כהן? 

איז וואס? דו ביסט נישט קיין לוי? איז וואס? דו האסט נאכנישט זוכה געווען צו זיין א תלמיד חכם? מאכט 

נישט אויס; דער באשעפער זאגט צו יעדן מאן, פרוי און קינד: “דו ווילסט ווערן גרויס? דו ווילסט טראגן א 

קרוין פון איבערגעגעבנקייט צו מיר אויף דיין קאפ?  דאן זאלסטו ניצן דיינע מחשבות פאר מיינעט וועגן.”

דאס איז א גלענצנדע געלעגנהייט! געב זיך איבער פארן באשעפער אויף א וויילע. אפשר קענסטו עס 

נישט טון אויף דרייסיג טעג; אזויפיל וועלן מיר נישט פארלאנגען פון דיר, אבער אויף אביסל צייט, פארוואס 

נישט? אין די צייט וואס דו ווארטסט ביים רויטן לאמפ קענסטו אנטון דעם קרוין פון באוויסטזיניגקייט צום 

באשעפער. ווען דו שפאנסט אראפ דעם גאס, קענסטו געבן א טראכט פון באשעפער. פאר איין האלבע מינוט 

לייג צו אביסל מחשבה צו דעם יסוד אז די וועלט איז נישט אונזערס; אז עס איז דא א בעל הבית און אז סיי 

וואס דו ביסט נהנה פון די וועלט דארף עס זיין מיט זיין רשות. און דאן פראביר דאס אויפמארגן נאכאמאל. 

און דערנאך אויך די קומענדיגע טאג. אזוי גיי ווייטער א טאג נאך א טאג און ביז א חודש וועסטו זיין אויפ’ן 

וועג צו פארשטיין דיין ארט אין די וועלט.

הייב אן פון אנהייב
גלייך ביים אנהייב אין די תורה.  זיך  יסודות’דיגע לערנונג אין די תורה, אז דאס געפינט  דאס איז אזא 

ָרא ֱאֹלִקים – אין אנהייב, האט דער באשעפער באשאפן. דער פסוק לערנט אונז פיל זאכן, וואס  ֵראשִׁית בָּ בְּ
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איינע דערפון איז אז קיין זאך אין די וועלט איז נישט הפקר. עס איז נישטא קיין זאך אין די וועלט וואס דער 

באשעפער איז נישט בעל הבית דערויף, ווייל ‘ברא אלקים’, דער באשעפער האט אלעס באשאפן.

נישט נאר וואס ער האט עס באשאפן; עס איז זיינס! 

ָרא ֱאֹלִקים מיינט, אז דער באשעפער איז דער בעל הבית איבער  ֵראשִׁית בָּ דאס איז די ערשטע לערע: בְּ

אלעם, און מיר דארפן גוט אריינטראכטן אין דעם. 

מיר ווייסן אז עס זענען דא עטליכע אופנים פון קנינים; ווי אזוי מ’קען קונה זיין אייגנטימערשאפט איבער 

א זאך. א חפץ וואס מ’קען רירן פון ארט, קענסטו דאס אויפהייבן און עס ווערט דיינס. אויב איז עס א שווערע 

זיין  זאך, קענסטו עס שלעפן; דאס איז ‘משיכה’. אדער קענסטו עס אריינפירן אין דיין הויז און עס קונה 

מיט א ‘קנין חצר’. אויב איז עס שטחים, איז דא א קנין ‘כסף’, ‘שטר וחזקה’ און ‘חלופין’. אזוי זענען דא פיל 

סארט אופנים פון קונה זיין אייגנטימערשאפט.

אבער דער בעסטער אופן פון קנין איז ווען דו פאבריצירסט עפעס אליין. לאמיר זאגן דו נעמסט אפאר 

העלצער, דו זעגסט עס אפ, מאכסט עס גלאט און דערנאך קלאפסטו עס צוזאם מיט נעגל אלס א ספרים 

שאפע. דו האסט עס פאבריצירט! עס איז דיינס! דאס איז דער שטארקסטער אייגנטימערשאפט פון אלעם.

דער קונה הכל
אבער עס איז דא אן אופן וואס איז נאך העכער ווי דאס. דער שטארקסטער סארט קנין איז ווען מען 

מאכט עפעס פון גארנישט. דאס איז אוממעגליך פאר א מענטש צו טון. יש מאין, דאס איז דער שטארקסטער 

סארט קנין, דאס קען טון בלויז איינער!

דער  געווען.  קונה  אלעס  האט  וואס  דער  הכל,  קונה  דער  איז  באשעפער  דער  אז  מיר  זאגן  דערפאר 

איז  וואס  מיט אלעם  וועלט  די  געקויפט  ער האט  באקומען?  ער האט עס  קנין?  א  קונה?  איז  באשעפער 

דערין? ניין, ער האט עס קונה געווען דורכדעם וואס ער האט עס באשאפן. עס איז גארנישט געווען און ער 

האט אלעס באשאפן, יש מאין – און ער טוט פארזעצן ווייטער צו באשאפן יעדע רגע – דערפאר איז ער דער 

ריכטיגער בעל הבית איבער די וועלט. ווען דער באשעפער האט אלעס געמאכט, האט ער עס קונה געווען 

מיט דעם העכסטן שטאפל פון קנין. 

דאס איז דער ערשטער און וויכטיגסטער יסוד אין די תורה – דער באשעפער האט אלעס באשאפן און 

אלעס איז זיינס!

דאס איז שטאפל נומער איינס – צו אנערקענען אז דו שפאנסט אין א וועלט וואס איז נישט דיינס. און 

אויב די מחשבה גייט דיר נישט אריין אין קאפ, דאן האסטו נישט קיין ארט אין די וועלט; דו האסט נישט 

קיין רעכט צו טרעטן אויף די ערד. דו שפאצירסט ארום אין א וועלט וואס געהערט נישט צו דיר און עס 

פאלט דיר ניטאמאל איין. א בעל הבית?! ווער האט אמאל געטראכט דערפון?!

אין געשעפט מיט קינדער
צי זענט איר אמאל געגאנגען איינקויפן מיט א קינד וואס האט געהאלטן אין איין אויסשטרעקן זיין האנט 

צו פארשידענע חפצים אין געשעפט פארלאנגנדיג, “איך וויל דאס.” “איך וויל יענץ.” און ער נעמט עס אראפ 

פון די פאליצע, און דער טאטע דארף אים זאגן, “דו טארסט דאס נישט נעמען!” ער פארשטייט דאס נישט. 

“פארוואס טאר איך עס נישט נעמען?” און דו דארפסט אים אויסלערנען, “דאס איז נישט אונזערס; דאס 

געהער צום געשעפטסמאן!”
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“אן  אים.  פאר  באגריף  נייער  א  איז  עס  לערנען.  צו  אינגל  קליין  א  פאר  לימוד  וויכטיגער  א  איז  דאס 

אייגנטימער? איינער איז בעל הבית איבער דאס אלעס? נישט איך?!” א קליין אינגל פארשטייט דאס נישט! 

אז  אין קאפ  אריינהאקן  נאכאנאנד  אים עס  אים, דארפסטו  מיט  דורך דאס געשעפט  דו שפאנסט  בשעת 

וואס ער זעט אויף די פאליצעס געהער נישט צו אים. עס נעמט אביסל צייט ער זאל פארשטיין דעם חידוש.

ריכטיגע גניבה שטיק
אבער דער אמת איז אז מערסטנס ערוואקסענע האבן נאך אויך נישט רעכט אפגעלערנט דעם יסוד אין די 

תורה. אודאי וועט א פרומער איד זאגן, “זיכער, ‘מאי קמשמע לן? אלע ווייסן פון דעם!” אבער למעשה זענען 

מיר זייער ווייט פון אנערקענען די ווארהייט. 

איז עס  גוטן,  מיט אלעם  זעק  אנגעפילטע  מיט  געשעפטן  די  פון  ארויס  קומען  זעסט מענטשן  דו  ווען 

פונקט ווי זיי וואלטן אויפגעבראכן די פענסטערס און בא’גנב’ט די געשעפטן. צומאל זעט מען דאס פאקטיש 

פאסירן אין געוויסע געגנטער; אויב מאכן זיך אפט אזעלכע גניבה שטיק, שטייען דארט די פאליציי גרייט זיי 

צו אנטדעקן. זיי אבזערווירן ווי די גנבים ברעכן זיך איין, ווען דערווייל שטייען זיי אין זייט און טוען גארנישט. 

זיי לאזן די גנבים זיך איילן אריין און ארויס פון געשעפט מיט גרויסע קאסטענעס אנגעפילט מיט סחורה 

און דאן כאפט מען זיי ביי די גניבה.

מיר זענען בייז אויף אזעלכע יונגען וואס וואגן זיך צו בא’גנב’נען, נעמען פאר זיך חפצים פון געשעפט 

וואס איז נישט זייערס. אבער אין אמת’ן, דער מענטש וואס שטייט און ווארט אין די רייע צו באצאלן געלט 

פאר די חפצים וואס ער נעמט פון געשעפט, שטייט נישט צופיל בעסער פון אט די יונגען. וועט ער טענה’ן, 

אין  געגעבן פאר’ן מענטש  וואס האט ער באצאלט? ער האט  איך באצאל דערפאר!” אבער  הייסט,  “וואס 

געלט  דאס  נעמען  צו  געווען  מסכים  האט  געשעפטסמאן  דער  באנקנאטן!  ווערטלאזע  עטליכע  געשעפט 

פאר די זאכן וואס ער האט אריינגעפאקט אין זיינע זעק, אבער צי איז דען טאקע דער געשעפטסמאן דער 

אייגנטימער? רעכטער 

עס איז נישט דיינס
געלט  גוט  באצאלסט  דו  אפילו  און  באשעפער  פון  בלויז  קומט  געשעפט  פון  נעמסט  דו  וואס  אלעס 

דערפאר, אבער אויב דו אנערקענסט נישט דעם אמת’ן בעל הבית, ביסטו א פשוט’ער גנב. לויט די יסודות 

וואס מיר לערנען אצינד, האט קיינער אויף די וועלט נישט קיין רעכט צו נעמען א זאך, נאר וואס דער בעל 

הבית געבט! אויב די באדינגונגען וואס דער בעל הבית שטעלט ווערן נישט ערפילט, דאן איז דער מענטש 

אין א בחינה פון א גנב.

וועסטו זאגן, “דער באשעפער איז דער בעל הבית, און ווען מען מאכט א ברכה, לאזט ער הנאה האבן פון 

זיין וועלט” )ברכות לה.(. דאס איז דער פרייז, זאגט די גמרא. דער בעל הבית געבט דיר אויב דו באצאלסט אים 

ה ה’  ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. רּוְך ַאתָּ דעם פרייז פון זאגן בָּ

דעם באשעפער’ס געשעפט
אבער א ברכה איז דער קלענסטער מעגליכער פרייז. דאס איז דער מינימום, בלויז זיך צו דורכקומען נישט 

אנגערופן צו ווערן ‘גנב’. ביסטו נישט קיין גנב פון עסן, איז דאס גענוג? און וואס איז מיט אלע אנדערע זאכן 

אויף די וועלט אויסער עסן? דער באשעפער איז דער קונה הכל; ער איז דער אייגנטימער פון אלעס אין די 

וועלט און אונזער ערשטע אויפגאבע איז דאס צו אנערקענען! דאס מיינט, האבן באוויסטזיניגקייט אז קיין 

זאך איז באמת נישט דיינס; אז דו נעמסט אלעס פון די פאליצעס פון דעם באשעפער’ס געשעפט. דאס איז 
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אונזער תפקיד, דאס איז די סיבה צו אונזער עקזיסטענץ. 

און אפילו ווען דו מאכסט יא א ברכה, א מעכאנישע באוועגונג מיט דיינע ליפן, אבער אויב דיין קאפ איז 

נישט דערביי, אויב דו שפירסט נישט אז דו נעמסט פון א וועלט וואס געהער נישט צו דיר, דאן ביסטו אין 

כלל פון א גנב. אויב דו פארשטייסט נישט אז דו שפאצירסט אין א וועלט וואס איז עולם שאינו שלך, דאן 

ביסטו פונקט אזוי קארופטירט ווי די גזלנים אין די געשעפטן.

איבונגען אין מחשבה
ווען דו מאכסט אויף דעם קראן, נעמסטו וואסער פון באשעפער! ער איז דער לענדלארד! ווען דו הייבסט 

אויף א שטיקל ברויט, איז עס זיינס! מיר דארפן זיך דאס אריינבויערן אין קאפ. דו מיינסט אז עס איז בלויז 

א טעכנישער זאך, זאגסט עטליכע ווערטער און יעצט מעגסטו שוין עסן. ניין; מען דארף צולייגן מחשבה. 

מאך איבונגען דערויף ביי יעדע געלעגנהייט. ווען דו קומסט אהיים, נעם א גלאז וואסער צו טרינקען און 

בשעת דאס וואסער רינט אריין, טראכט, “דאס איז נישט מיינס.” פראקטיציר דאס. בשעת דו האלטסט דאס 

גלאז אין האנט, בשעת דו טרינקסט, טראכט, “עס איז נישט מיינס.” פראביר דאס איין מאל.

פראקטיציר דאס ווען דו עסט נאכטמאל. דו עסט א שטיקל פלייש? פראביר מיט איין ביס אויפאמאל. ווען 

דו לייגסט אריין דאס עסן אין דיין מויל, טראכט, “איך עס יעצט דעם באשעפער’ס עסן. עס איז זיין וועלט 

און ער לאזט מיר אראפנעמען פון די פאליצע.” אויב טוסטו דאס בלויז מיט איין ביס, איז שוין געוואלדיג. 

דעם קומענדיגן טאג פראביר דאס מיט צוויי ביסן. דו ביסט שוין אויפ’ן וועג ארויף.

דאס גוט אויסשטאפירטע געשעפט
אלזא, נישט נאר ווען דו עפנסט דעם קראן און ווען דו עסט פלייש. ווען דו גייסט ארויס אין גאס, כאפסט 

א בליק אויף די וועלט, שטעל זיך פאר דו ביסט א קליין קינד וואס שפאנט אין די וועלט צום ערשטן מאל. 

דו כאפסט ַאן ערשטער בליק אויף אלע גוטע זאכן מיט וואס די וועלט איז אנגעפילט. אזוי ווי דער קליינער 

אינגל וועמען מ’דארף נאכאנאנד דערמאנען, דו ביסט גארנישט אנדערש. דו דארפסט זיך דערמאנען, “עס 

איז נישט דיינס! דו מיינסט אז דו קענסט פשוט נעמען זאכן פון די וועלט אן רשות?” 

ווען אימער מיר קוקן אויף די וועלט, איז וויכטיג מיר זאלן געדענקען דעם ערשטן לימוד פון די תורה.

דער זונען שיין האט אן אייגנטימער. די וואלקענעס האבן א בעל הבית. און די ביימער און די גאסן און די 

לופט און די גראז האבן אויך אן אייגנטימער. מיר דארפן אנערקענען אז אפילו בלויז צו שפאנען אויף די ערד 

דארפן מיר האבן ערלויבעניש. והארץ נתן לבני אדם – ער געבט די ערד פאר’ן מענטש צו שפאנען דערויף! 

אויסדריקליך! דער באשעפער שטעלט אונז צו אן ארט וואו צו לעבן. דער אמת איז, עס וואלט געדארפט זיין 

ביי יעדן גאס ווינקל א צוים וואס עפנט זיך און מאכט פריי דעם וועג נאר נאכן אריינלייגן עטליכע פרוטות 

דערין, צו באצאלן פאר די רעכט צו שפאנען אויף די ערד. אבער עס פאלט אונז אינגאנצן נישט איין אז לה’ 

הארץ, די ערד געהער צום באשעפער!

די רעגירונג שטעלט א בודקע
עס מאכט זיך אמאל א שטראז וואס איז שוין גענוצט געווארן פיל יארן און מיטאמאל בארעכנט זיך די 

רעגירונג אז זיי דארפן נאך אן איינקומפט. שטעלט מען אויף ביים אנהייב פונעם שטראז א צאלונגס בודקע צו 

איינקאסירן געלט. ווערט א געשריי! “מיר האבן אלעמאל גענוצט דעם שטראז אומזיסט און אצינד דארפן מיר 

באצאלן?!” אבער די רעגירונג זאגט, “עס קאסט אונז פיל געלט צו אויפהאלטן און פאררעכטן דעם שטראז.”
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דער באשעפער דארף נישט אונזער געלט. ער דארף עס נישט און עס איז סייווי זיינס. ער דארף אויך 

נישט אונזער לאנגע האר. דאס איז אויך זיינס. וואס וויל דער באשעפער? ער וויל דיין מח! ווען מיר שפאנען 

אין די וועלט, ווען מיר באניצן זיך מיט זיין וועלט און אירע באקוועמליכקייטן, זענען מיר ערווארטעט צו 

באצאלן אן אפצאל. וואספארא אפצאל? צו אנערקענען ווי ווייט מעגליך וואס דער פאסטוך האט אנערקענט; 

אז עס איז אן עולם שאינו שלך – עס איז פארהאן א זייער גרויסער בעל הבית איבער די וועלט.

חלק ג' - דער געדאנקען גאנג פון א נזיר

די תורה פון בהמות
ֵהָמה – דאס איז די תורה פון א  אין מסכת פסחים )מט:( פרעגט די גמרא אויף דעם פסוק זֹאת ּתֹוַרת ַהבְּ

בהמה )ויקרא יא:מו(; וואספארא תורה האט א בהמה? פאר אונז מענטשן איז דא א תורה, אבער וואס איז דאס 

די תורת הבהמה? 

ענטפערט די גמרא: עס איז דא א תורת הבהמה, הלכות אויף עסן א בהמה. דאס מיינט, אז כדי צו האבן 

דעם רעכט צו עסן די פלייש פון לעבעדיגע באשעפעניש, דארפסטו אויספאלגן פארשידענע תנאים.

עם הארץ אסור לאכול בשר – אן עם הארץ טאר נישט עסן קיין פלייש. ווען דו גייסט אין פלייש געשעפט 

איינקויפן, וואלט דער געשעפטסמאן געדארפט פאדערן דו זאלסט אים עפעס נאכזאגן פון די תורה. “איך 

קען דיר נישט געבן קיין פלייש איידער דו זאגסט מיר א דבר תורה, כאטש א פסוק אדער א שטיקל גמרא.”

א מאלצייט פון גרינצייג
זאגסטו אים, “וואס הייסט, איך געב דיר געלט!” ענטפערט ער, “געלט? מיט געלט קען מען נישט אלעס 

קויפן. דאס זאגט דאך די גמרא – עס איז דא א תורת הבהמה, א תורה וואס איז פארבונדן מיט א בהמה. 

דאס שטיקל פלייש האט אן אייגנטימער און ער זאגט אז דאס איז נישט פאר יעדן. צו דעם האט נאר א 

רעכט איינער וואס לערנט תורה. אנטשולדיגט, אבער עס איז דא א גרינצייג געשעפט קעגנאיבער די גאס. 

גיי אריבער אהין און קויף אביסל טאמאטעס. צו האבן פלייש מוזטו זיין א תורה לערנער; דו דארפסט האבן 

א קאפ אנגעפילט מיט תורה השגות.”

איז די קומענדיגע מאל ווען דו זעצט זיך אראפ צו עסן א שטיקל פלייש, דארפסטו ערשט אריינטראכטן 

אויב דו האסט א רעכט דערצו. אפשר דארפסטו דאס איבערלאזן און זיך באגנוגענען מיט קארטאפל.

עס ליגט דערין א געוואלדיגער דערין. די וועלט געהערט צו איינעם! עס איז דא אן אייגנטימער. דו קענסט 

נישט אויסשטרעקן דיין האנט און נעמען וואס עס גלוסט דיר. עס איז נישט דער געשעפטסמאן, עס איז 

דער גרויסער בעל הבית און ער געבט דעם רעכט בלויז צו איינער וואס לערנט תורה. כל העוסק בתורה מותר 

לאכול בשר – ווער עס איז באשעפטיגט מיט תורה, ער – דאס מיינט ער און זיין ווייב – מעגן עסן פלייש! 

שעצן די מתנות
א תלמיד חכם וואס איז עוסק אין תורה, ער איז פארנומען מיט אנפילן זיין מח מיט ידיעות איבער דער 

אייגנטימער פון די וועלט, ער וועט נישט ווערן געשעדיגט פון עסן געשמאקע פלייש אדער אנדערע הנאות 

פון די וועלט, ווייל אין די אלע תענוגים זעט ער דעם בעל הבית וואס געבט דאס אים. 
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ווען ער עסט א נארהאפטיגער נאכטמאל זאגט ער, “זע וואס דער באשעפער געבט מיר! א ברכה צו מאכן 

דערויף איז נישט גענוג!” און דאן, טראץ וואס ער איז שוין אפגעמוטשעט פון זיין הארעוואניע אין תורה, 

שטארקט ער זיך צו לערנען נאך אפאר שעה איידער ער לייגט זיך שלאפן, צו באצאלן אביסל פאר די אלע 

גוטע זאכן. “אנדערש פארדין איך דאס נישט – איך וועל זיין א גנב!”

די מורא פון צדיקים
ָך – “איך בין צו קליין  ל ָהֱאֶמת ֲאשֶׁר ָעִשׂיָת ֶאת ַעְבדֶּ ל ַהֲחָסִדים ּוִמכָּ י ִמכֹּ יעקב אבינו האט געזאגט, ָקטְֹנתִּ

פאר די אלע חסדים און אלע ווארהייטן פון דיינע הבטחות וואס דו האסט געטון מיט מיר.” יעקב אבינו איז 

באמת געווען באזארגט איבער דעם. עס איז נישט געווען בלויז אזא סארט געמאכטע שפראך ווי מיר זאגן, 

“עס קומט מיר נישט” – דאס איז דער פחד פון צדיקים.

ווען א מענטש איז נישט דורכגענומען מיט די פאנדומענטאלע נקודה וואס מיר רעדן דא, ווען עס ליגט 

וועלט דארף  ווען ער געניסט פון די  וועלט האט אן אייגנטימער און אז  אים נישט קלאר אין קאפ אז די 

ער זיין בארעכטיגט דערצו, אזא מענטש וועט קיינמאל נישט זאגן ‘קטנתי’. פארקערט, ער וועט אלעמאל 

טראכטן, “עס איז צו קליין דאס וואס איך באקום.” ער וועט עס נישט זאגן הויך ווייל ער וועט זיך שעמען 

צו זאגן וואס ער טראכט – ברוך ה’, כאטש אזויפיל – אבער יעקב אבינו האט גוט געוואוסט דעם יסוד; מיט 

יעדע זאך וואס ער האט באקומען אדער עס איז אים גוט געגאנגען איז ער געווען אזוי דורכגענומען מיט א 

באוויסטזיניגקייט פון ווער עס געבט אים דאס. ער האט געזאגט, “קטנתי – עס קומט זיך מיר נישט,” ווייל 

ער האט פארשטאנען אז די וועלט האט אן אייגנטימער און דו קענסט נישט נעמען דערפון נאר ווען דער 

בעל הבית איז צופרידן דיר עס צו געבן. און ער האט מורא געהאט אז ער האט נישט ערפילט די באדינגונגען.

באצאלן מיט עבודת ה’
אלזא, דאס אלעס איז באזירט אויף דעם גרויסן יסוד וואס מיר האבן געלערנט פון דעם פאסטוך: עס איז 

אן עולם שאינו שלך – “די וועלט געהער נישט צו דיר.” און דערפאר, די מענטשן וואס נעמען פון די וועלט 

אן צו טראכטן דערפון דארפן וויסן אז זיי איגנארירן א יסוד אין די תורה.

מיר דארפן וויסן אז די אמת’ע צדיקים טראכטן נאכאנאנד איבער די נושא. זיי זארגן אויב עס קומט זיך 

זיי וואס זיי באקומען – און דאס איז נאר ווייל זיי טראכטן פון דעם בעל הבית פון וועמען זיי נעמען.

די צדיקים, ווייל זיי אנערקענען שטענדיג וואס זיי באקומען פון דעם בעל הבית, פראבירן זיי אלץ עפעס 

צו באצאלן דערפאר. זיי ווייסן אז זיי קענען קיינמאל נישט אינגאנצן באצאלן, אבער זיי שטרענגען זיך אן 

נאכמער צו שטייגן אין זייער עבודת ה’ – וואס נאך קענען זיי טון מער?!

זיין א צדיק, אבער  צו  וואס קענען מיר טון? אודאי קענען מיר שטרעבן  אבער מיר פשוט’ע מענטשן, 

נזיר. ווי א  זיך פירן אביסל  דערווייל, זאל מען כאטש 

שפיר זיך שולדיג
דאס איז א גרויסע עבודה, אבער איין זאך קענען מיר שוין זיכער טון. 

אן  האט  וועלט  די  אז  לערע,  יסודות’דיגע  די  געדאנק,  דעם  קאפ  אין  האלטן  שטענדיג  דארפן  מיר 

אייגנטימער און סיי וואס מיר נעמען אפילו אויב מיר זענען נישט בארעכטיגט – נאך אלעם וועט איר סייווי 

עסן פלייש אויך אויב איר וועט נישט לערנען תורה – אבער כאטש שפיר זיך שולדיג דערמיט; ‘איך נעם פון 

דער באשעפער, דער בעל הבית.’ 
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ווייסט אז ער איז דארט שולדיג פינף  גייט אריין אין פלייש געשעפט; ער  וואס  ווי א מענטש  דו ביסט 

הונדערט דאלער און אזוי שפאנט ער אריין בבושת פנים, מיט אן אראפגעלאזטער קאפ און ער זאגט, “ביטע 

געב מיר נאך אביסל קרעדיט.” דער געשעפטסמאן איז א גוטהארציגער מענטש און ער לאזט אים איינקויפן. 

יעצט קען דער מענטש עסן פלייש אבער בשעת ער עסט אנערקענט ער די גוטסקייט פון דעם פלייש געשעפט 

ריכטיגער בעל הבית  איז דער  ווער  ווייסט  די שבת טשולענט, אבער ער  אין  אייגנטימער. ער עסט פלייש 

דערפון. 

דאס איז כאטש בעסער ווי דער גזלן וואס שטרעקט אויס א מעסער צום געשעפטסמאן און צווינגט אים 

צו געבן פלייש אומזיסט.

האלטנדיג אין געדאנק דעם יסוד וואס דער פאסטוך האט אונז געלערנט, אז עס איז אן עולם שאינו שלך, 

דאס איז שוין א געוואלדיגע דערגרייכונג! מיר וועלן ווייטער נעמען וואס מיר זענען נישט בארעכטיגט צו 

נעמען – ווי אזוי קען דען יעדער איינהאלטן די גמרא, נישט צו עסן פלייש נאר אויב מ’איז עוסק אין תורה?! 

אלע כשר’ע פלייש געשעפטן וועלן זיך קענען פארמאכן! ווען מ’וועט מאכן א שמחה וועט מען איינטיילן 

זיצן פאר די געסט – מערסטנס וועלן זיצן ביי די פארווע טישן און בלויז געציילטע וועלן קענען זיצן ביי די 

פליישיגע טישן! 

איז וואס קענען מיר טון? נעמען מיר סייווי; מיר נעמען פון דעם בעל הבית א גאנצן טאג – מיר זענען 

נישט קיין למדנים, מיר זענען נישט גענוג עוסק בתורה און דאך האבן מיר יעדן טאג פלייש אויפ’ן טיש. 

און עס איז נישט נאר די פלייש; בשר איז עפעס ספעציעל, אבער אלעס געהער צום גרויסן אייגנטימער. 

מיר  ביז  אינדערפרי  אויגן  אונזערע  מיר עפענען  וואס  מינוט  די  פון  אנגעהויבן  וועלט  זיין  פון  נעמען  מיר 

לייגן זיך שלאפן – און דורכאויס די נאכט אויך. די לופט וואס מיר אטעמען, די זון וואס ווארעמט אונז און 

דאס קילע ווינטל, דאס איז אלעס זיינס. אפילו אונזערע קערפערס – אונזער האר, אונזערע ציינער, אונזערע 

פינגערס – אלעס געהער צו אים. אלזא, טוען מיר נעמען און נעמען און נעמען אן קיין סוף.

דער יסוד פון די גאנצע תורה
און דערפאר, צום ווייניגסטנס וואס מיר קענען טון איז צו נעמען מיט די ידיעה אז מיר נעמען וואס עס 

געהער צום באשעפער. מיר זאלן אויסשרייען צו אים און זאגן, “עס איז אלעס דיינס, באשעפער! דו ביסט 

דער קונה הכל, דער בעל הבית פון אלעם.” אויב מיר נעמען, כאטש ווייסן מיר פון וועמען מיר נעמען עס. 

אויב מיר גנב’נען, כאטש זאלן מיר וויסן פון וועמען מיר גנב’נען. איידער מיר נעמען, זאלן מיר כאטש בייגן 

אונזער קאפ מיט בושה און זאגן, “רבונו של עולם, איך ווייס עס קומט מיר נישט. קטנתי, איך בין צו קליין 

דערפאר אבער כאטש טו איך אנערקענען אז עס איז דיינס.”

אצינד, אויב האבן מיר דורכגעטון דעם ענין בלויז אויף צו אנערקענען אז קטנתי, נאר צו פארשטיין אז 

מיר נעמען פון דעם גרויסן האר די גאנצע צייט, טראץ וואס עס קומט אונז נישט, דאס אליין איז שוין א 

געוואלדיגע דערגרייכונג! מיר דארפן זיין פרייליך אויב מיר האבן קונה געווען דעם ענין, ווייל דאס איז דער 

ָרא ֱאֹלִקים, דער באזיס אויף וועלכן אלע אנדערע לערעס און  ֵראשִׁית בָּ יסוד פון די גאנצע תורה! עס איז בְּ

דער  יסוד,  דעם  אויף  אין שלימות שטייען  דערגרייכונגען  באזירט; אלע סארט  זענען  תורה  די  אין  ענינים 

פאנדומענט אז די וועלט האט א בעל הבית!
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שאלה:
דער רב האט געזאגט אין איינע פון די שיעורים 
אז עלטערן זאלן ניצן דאס ווארט ‘ביטע’ ביים 
רעדן צו א קינד. אבער מיט’ן זאגן דאס ווארט 
‘ביטע’ קומט עס נישט אויס ווי בלויז א טובה 
פון  פארלאנג  דעם  ערפילן  ביים  קינד  פונעם 

די עלטערן?

תשובה:
ניין. ווען עלטערן זאגן ‘ביטע’ צו א קינד, אויב דער פארלאנג ווערט אבער געזאגט מיט א פעסטקייט 

און  טון  אז ער מוז עס  טון, דאן פארשטייט דאס קינד  זאל עס  און מען שטייט דערויף אז דאס קינד 

דערביי לערנט ער זיך פון זיינע עלטערן צו זאגן ‘ביטע’. עס ווענדט זיך אינעם קלאנג ווי אזוי עס ווערט 

‘ביטע’. די  ארויסגעזאגט 

אויב זאגסטו ‘ביטע’ און דאס קינד איגנארירט דיר, ביסטו דורכגעפאלן אין דיין אויפגאבע אלס טאטע/

מאמע. אדער בעטסטו נישט פונעם קינד צו טון די זאך, אדער, אויב דו בעטסט יא, מוז עס אויסגעפירט 

ווערן. דיין פארלאנג מוז ערפילט ווערן. דערפאר, איידער דו פארלאנגסט, דארפסטו דן זיין אויב עס איז 

אויספירבאר.

פון  נאמען  א  האב  איך  פארוואס  ווייסט  “איר  געזאגט,  אמאל  מיר  האט  מענטש  גרויסער  א  איינער 

ער  האט  כח.  שטארקן  א  געהאט  טאקע  האט  וואס  איינער  געווען  איז  דאס  מענטש?”  מאכטפולער  א 

ערקלערט, “ווייל איך האב קיינמאל נישט פראבירט א זאך וואס איך האב נישט געקענט אויספירן.” ער 

האט אלעמאל מצליח געווען, ווייל ער האט קיינמאל נישט פראבירט עפעס וואס ער וועט נישט קענען 

באווייזן.

דערפאר, אויב ווילסטו זיין אן ערפאלגרייכער טאטע/מאמע, האלט זיך צו זאכן וואס דו ווייסט אז דו 

זיין, עס  וועסט דערמיט נישט מצליח  וואס דו  קענסט אויספירן. געב אכט! זאג נישט קיין פארלאנגען 

וועסטו קענען שטיין אויף דעם אז אלע דיינע פארלאנגען זאלן  ווערן. דאן  וועט נישט קענען ערפילט 

זיין אלס ערפאלגרייכער טאטע/מאמע. וועסט מצליח  דו  און  ווערן  אויסגעפירט 

שאלות 
ותשובות
מיט ר' אביגדור
מיללער זצ"ל

בעת שמחה ווען איר ווילט ארויסווייזן אייער הכרת הטוב פאר השי"ת, אדער 
ווען איר נוטיגט זיך אין א ישועה ניצט אויס די כח פון מזכה זיין און טוהן 

חסד מיט הונדערטער אידן אריינצוברענגען אין זיי חיות און דעת

צו מנדב זיין "תורת אביגדור" רופט:  347-755-8860
yiddish@torasavigdor.org

לויט וויפיל געלט אזויפיל קאפיס קענען מיר מאכן


