
חלק א' - קרח’ס טיש

קרח און די גרויסע לייט
עס איז באקאנט אז ווען קרח איז געקומען צו משה רבינו מיט זיינע טענות, האט ער עס נישט געטון אליין 
ח קַֹרח... ְוָדָתן ַוֲאִביָרם...  קַּ – ער איז נישט געווען דער איינציגסטער פארמישט אין די שרעקליכע מחלוקת. ַויִּ
ֵני ִיְשָׂרֵאל ֲחִמשִּׁים ּוָמאָתִים – און קרח האט צוזאמגענומען דתן און  ֻקמּו ִלְפֵני מֹשֶׁה ַוֲאָנשִׁים ִמבְּ ֶלת... ַויָּ ן פֶּ ְואֹון בֶּ
אבירם און און בן פלת און זיי זענען אויפגעשטאנען קעגן משה, און מיט זיי זענען געווען צוויי הונדערט און 

פופציג גרויסע לייט פון די אידישע קינדער )קרח טז: א-ב(.

דאס מיינט אז קרח האט מצליח געווען צו צוזאמנעמען צו זיין זייט א באדייטנדער צאל מענטשן וועלכע זענען 
גרייט געווען זיך צו שטעלן קעגן משה רבינו. און זיי זענען נישט געווען קיין קליינע מענטשן, אונטערהעצערס 
וואס ווערן גרינג פארשלעפט צו בונטעווען קעגן זייערע מנהיגים. זיי זענען געווען די נשיאי עדה, די געהויבענע 
לייט איבער דאס פאלק; אנשי שם, חשוב’ע מענטשן מיט א גוטן נאמען )שם. ב(. און דאך, זענען אט די חשוב’ע 
זיי  זענען  סוף  צום  און  מחלוקת;  זיין  אין  אים  מיט  מיטגיין  צו  קרח  דורך  געווארן  איבערגערעדט  מענטשן 

מיטגעגאנגען מיט אים אויך אין גיהנם – זיי זענען פארלוירן געגאנגען מיט קרח.

שטעלט זיך דא א גרויסע שאלה: פארוואס זאלן די צוויי הונדערט און פופציג מענטשן מיטגיין מיט קרח? 
מיר רעדן דא פון די קלוגסטע לייט וועלכע האבן זיכער געוואוסט אז עס איז נישטא וואס צו פארדינען מיטן זיך 
באהעפטן מיט קרח אין זיין מחלוקת קעגן משה; דער וואס דער באשעפער האט אויסדערוועלט צו פירן דאס 
פאלק. דערפאר זעט עס אויס מאדנע אז אזעלכע גרויסע לייט זאלן ווערן באאיינפלוסט צו טון אזא זאך וואס 
איז זעלבסטפארשטענדליך עס זאל זיך ענדיגן מיט א קאטאסטראפע. ווי אזוי זענען זיי טאקע איבערגערעדט 

געווארן דערצו?

שפעטן מיט קוכנס
וואו עס  אלזא, לייגט צו קאפ צו וואס האט פאסירט. עס איז דא אן אינטערעסאנטער פסוק אין תהלים, 
ימֹו – מיט חנופה און געשפעט פון קוכנס, האט ער געקריצט די ציין  ַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג ָחרֹק ָעַלי שִׁנֵּ שטייט: בְּ

)לה:טז(. מיר  קעגן 

וואס איז שווער צו פארשטיין דעם באדייט. קוקן מיר אריין אין די גמרא  ס’איז א מערקווירדיגער פסוק 
)סנהדרין נב.(, זעען מיר אז דער פסוק רעדט פון די היינטיגע פרשה; עס פארענטפערט אונזער שאלה. 
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ער  און  קוכנס”?  עסן  פון  געשפעט  און  חנופה  “די  פון  כוונה  די  איז  וואס   – דכתיב  לערנט: מאי  לקיש  ריש 
ערקלערט ווי פאלגנד: ִּבְׁשִביל ֲחֻנָּפה ֶׁשֶהֱחִניפּו ְלקַֹרח ַעל ִעְסֵקי ְלִגיָמה – ווייל קרח’ס געסט האבן אים גע’חנפ’ט 
ִׁשָּניו – האט דער שר פון גיהנום  יִהּנֹום  גֵּ ֶׁשל  ַׂשר  ֲעֵליֶהן  ָחַרק  זיי געגעבן צו עסן און טרינקען,  ווען ער האט 

געקריצט אויף זיי זיינע ציין.

די רייד מיט די שפייז
דאס מיינט אזוי: קרח האט אראנזשירט באנקעטן פאר זיינע פריינט און שכנים; ער איז געווען א רייכער 
מענטש און ער האט זיך געטראפן געלעגנהייטן צו מאכן פייערונגען. ער האט געמאכט אלע סארטן מאלצייטן 

– אויך סעודות מצוות – און ער האט איינגעלאדנט מענטשן צו עסן ביי זיין טיש.

און ביי די גרויסע סעודות, ווען זיינע געסט זענען געזעסן ארום זיין טיש און געגעסן און געטרונקען, דאן 
האט דער גאסטגעבער ארויפגעברענגט די נושא איבער א געוויסער פערזאן וואס ער האט נישט ליב געהאט 

– משה בן עמרם.

זייער א  אודאי איז נישט געווען קיין שום סיבה פארוואס נישט ליב צו האבן משה רבינו. ער איז געווען 
באליבטער מענטש – וואס האט מען שוין געקענט האבן קעגן אים? אבער קרח האט געהאט זיינע אייגענע 
אינטערעסן און כדי צו בעאיינפלוסן זיינע געסט צו זיין זייט, האט ער זיכער געמאכט צו ארויפברענגען די נושא 
אין די צייט ווען זיי האבן אנטייל גענומען ביי זיינע סעודות און געטרונקען פון זיין וויין. זיצנדיג דארט האט 

ער געזאגט עפעס צו דערנידערן דער וועמען ער האט געשפירט ווי זיין קאנקורענט, משה רבינו.

געסט זענען מסכים 
זאגט א דבר  יענער  ביי איינעם’ס הויז און  ווען דו ביסט א שבת גאסט  דאס איז די טבע פון א מענטש; 
תורה, שפירסטו אז דו דארפסט אנערקענען זיינע קלוגע רייד, נישט קיין חילוק וויפיל חכמה עס פעלט דערפון. 
דו עסט זיין חלה און זיין טשולענט, מוזטו אים זאגן א קאמפלימענט אויף זיין ווארט אויף די סדרה. “אהא, 
אזא שיינער ווארט!” דער אמת איז, אז אויב וואלטסטו געהערט דאס ווארט פון א צווייטן, וואלטסטו מעגליך 
רעאגירט, “ס’שטימט נישט, וואו שטייט דאס?” אבער ביי דיין מכניס אורח’ס טיש איז עס גוט; עס איז זייער 

גוט. 

דאס זעלבע איז אויך ווען דיין גאסטגעבער זאגט א וויץ, דאן וועסטו מיטלאכן מיט אים; טראץ וואס עס 
וואלט דיר אינגאנצן נישט געמאכט לאכן הערנדיג די זעלבע זאך פון א מענטש אין גאס.

אזוי גייט עס ווען מען איז א גאסט. זיצנדיג ביי יענעם’ס טיש איז מען אין זיינע הענט. דו עסט זיינע עסן, 
פירן; ער דארף  אזוי  זיך א גאסט  זין, דארף  געוויסן  א  אין  אז  איז,  צו אים. דער אמת  ביסטו פארקנעכטעט 
ארויסווייזן א געוויסע שעצונג. ס’איז נישט קיין שיינע פירונג פון א גאסט צו זאגן פאר זיין בעל הבית, “דיין 

פשט אין חומש שטימט נישט.” צי וועסטו זיך דען אריינלאזן אין א קריגעריי מיט דיין גאסטגעבער?!

דער גאסט איז ווי א קנעכט
ווערט אנגענומען.  זאגט  וואס ער  איז  וואס דו טראכסט. ער איז דער גאסטגעבער,  זאגן  נישט  דו קענסט 
אלזא, בשעת איר זיפט ביידע פון די בראנפן און ווינטשט זיך לחיים, קייט ער איבער זיינע אלטע תורה וויצן 
וואס ער האט שוין געזאגט פאר אלע זיינע געסט פאר דיר; ער געבט ארויס אויסגעדראשענע געדאנקען און דו 
ביסט זיין קנעכט; דו שאקלסט צו מיטן קאפ, “יא, יא, יא, יא.” וואס קענסטו טון? דו עסט פון זיין האנט! און 
אזוי טוסטו באשטעטיגן און צושטימען און אינאיינעם מיט זיין בראנפן טוסטו אויך איינזאפן זיינע געדאנקען.

דאס איז א גרויסער פראבלעם, ווייל וואס פאסירט ווען דו הערסט ווי עס גליטשט זיך ארויס א לשון הרע 
פון דיין גאסטגעבער’ס מויל; ער בארעדט מענטשן אדער גדולים?
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זיך אין א פלאנטער. דער מענטש פיטערט דיר מיט לשון הרע און דו ביסט א הילפסלאזער  דו געפינסט 
ארעסטאנט. דו דארפסט זיך אכטונג געבן, דו טארסט נישט צושטימען צו אים. דו טארסט אים אפילו נישט 
קוקן אין פנים, ווייל דיין בליק עפנט זיין גרויס מויל. עס איז אזוי ווי זאלסט אים זאגן, “יא, יא, רעד ווייטער.” 
דער אמת איז, אז אפילו דו זאלסט בלייבן דארט זיצן שטיל, טוסטו אים מוטיגן צו רעדן, ווייל אויב דו וואלטסט 

נישט געזעסן דארט וואלט ער נישט געהאט פאר וועמען צו דערציילן, וואלט ער נישט גערעדט.

ס’איז אן עמערזשענסי
נישט נאר ביסטו אין א געפאר אים צו מוטיגן צו דיבורים אסורים, נאר ווייל דו ביסט זיין גאסט זעצן זיך 
זיינע ווערטער אריין אין דיין הארץ. “צוליב די קוכנס וואס ער סערווירט דיר, טוסטו זיך חנפ’נען צו אים און 

זיינע ליצנות,” און די געדאנקען הייבן אן אריינצודרינגען אין דיין מח.

די איינציגע עצה איז נאר אויב מ’בלייבט נישט זיצן און הערן.

אויב דו אנטשולדיגסט זיך און גייסט ארויס ערלעדיגן דיינע באדערפענישן פאר א לענגערע צייט, ביז עס 
קומט די צייט צו בענטשן, דאס איז די בעסטע זאך. “אוי, כ’האב פארגעסן. כ’האב געלאזט די וואסער רינען אין 
מיין דירה. אנטשולדיגט – עס קען ווערן א פארפלייצונג!” און דו לויפסט אהיים און פארגעסט צו צוריקקומען. 

ס’איז אן עמערזשענסי, דו מוזט גיין!

און מיין נישט אז ס’איז אן עקסטרעמער שריט צו ארויסלויפן. אויב עס פאלט דיר נישט איין א בעסערע 
נישט  מער  דיר  וועט  ער  משוגע.  ביסט  דו  אז  זאגן  ער  וועט  עס.  איז  דאס  פינטל.   – ארויס  לויף  איז  עצה, 
ל  ֵרא ׁשֹוֶטה כָּ איינלאדענען, אבער דו האסט געראטעוועט דיין לעבן. די גמרא )זע עדיות ה:ו( זאגט, מּוָטב ִלי ְלִהקָּ
ָיַמי – בעסער צו ווערן באטראכט ווי א נאר אלע דיינע טעג אין די אויגן פון מענטשן, ְוֹלא ֵלָעׂשֹות שָָׁעה ַאַחת 

קֹום – און דו זאלסט נישט באטראכט ווערן ווי א רשע פארן באשעפער אפילו איין שעה. ָרשָׁע ִלְפֵני ַהמָּ

די שארפע ציין פון דעם שר פון גיהנם
דערציילט אונז די גמרא אז אזוי האט קרח בעאיינפלוסט זיינע געסט און דאס האט זיי געפירט צום גיהנום 
זיין טיש,  זיי זענען געזעסן ביי  זיין מויל צו רעדן קעגן משה רבינו,  ווען קרח האט געעפנט  ווייל  מיט אים! 
זענען זיי געבליבן שטיל. טייל פון זיי האבן אפילו צוגעשאקלט מיטן קאפ – אזוי ווי א גאסט טוט געווענליך. 
ְּבַחְנֵפי – זיי האבן גע’חנפ’ט זייער גאסטגעבער, ַלֲעֵגי – אזוי האבן זיי דערנידערט דער וועמען זייער גאסטגעבער 

האט געוואלט זיי זאלן דערנידערן, ָמעֹוג – ווייל זיי האבן געגעסן זיינע קוכנס.

יעדער גאסט ווייזט ארויס עפעס חנופה צו זיין מכניס אורח, און דאס האט פאסירט צו קרח’ס אורחים – ער 
האט גענוצט זיין טיש צו דערשטיקן זייערע מיינונגען און זיי בעאיינפלוסט צו קומען מיט אים זיך באטייליגן 

אין די מחלוקת קעגן משה און אהרן.

ימֹו – ער האט געקריצט מיט די ציין אנטקעגן מיר. ווער האט געקריצט  אויף די פאסירונג שטייט, ָחרֹק ָעַלי ִׁשנֵּ
מיט די ציין? זאגט די גמרא, חרק עליהן שר של גיהנם שניו – דער שר פון גיהנום האט געקריצט מיט די ציין 
קעגן זיי אין אויפרעגעניש; ער האט זיך יעצט געגרייט זיי צו ענטפאנגען אין צוקומפט אלס זיינע געסט. “אהא!” 
האט ער אויסגערופן, “אצינד זענט איר מיינע!” ווייל זיי האבן געגעסן קוכנס מיט קרח איז דער סוף געווען אז 

ווען די ערד האט זיך געעפנט און איינגעשלונגען קרח, זענען זיי אויך פארלוירן געגאנגען.

איז וואס לערנען מיר דערפון? אז ווען א מענטש עסט ביי א צווייטנ’ס טיש, דארף ער זיין אויף די וואך ווייל 
מ’קען זייער גרינג אריינפאלן אין א נעץ. ווען איינער שפייזט דיר, איז דאן די צייט ווען דו ביסט די מערסטע 
ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה – די איינציגסטע אמת’ע  א בָּ אפן צו ווערן איבערגערעדט. די גמרא )חולין ד:( זאגט אז: ֵאין ֲהָסָתה ֶאלָּ
השפעה איז די השפעה וואס מען מאכט מיט עסן און טרינקען; און די גמרא ברענגט דארט א ראי’ פון פסוקים. 

עס איז ווי די וועלט זאגט, “דער וועג צו א מענטש’ס הארץ איז דורך זיין מאגן”.
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עצות פארן שטוב
עפעס  איר  זאל  מאן  איר  בעטן  וויל  זי  ווען  פרוי.  פארהייראטע  א  פאר  עצה  גוטע  א  איז  דאס  אגב,  דרך 
קויפן, זאל זי עס נישט טון פאר נאכטמאל. דאס איז א גרויסער פעלער. נאך ערגער איז פאר פרישטאג – דאן 
וואס מ’דארף  איז געפערליך. עס איז א נקודה צו געדענקען. קיינמאל זאל מען נישט אויפברענגען א נושא 
ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה – צו קענען  א בָּ דורכשמועסן, פאר פרישטאג. די בעסטע צייט איז נאך נאכטמאל. ֵאין ֲהָסָתה ֶאלָּ

משפיע זיין, דארפסטו האבן עסן און טרינקען.

עסן פאר דער מח
עלטערן וואס פארשטייען דאס וועלן וויסן צו אויסניצן די צייט וואס די קינדער זענען אין זייער היים צו 
משפיע זיין אויף זיי. ווייל בשעת דו פיטערסט דיין קליינער אינגל אדער קליינע מיידל ביים טיש, דאן איז 
די בעסטע צייט אים צו לערנען די יסודות האמונה. ווען קינדער עסן ביי דיין טיש, דאן איז די געלעגנהייט 
פאר דיר זיי צו אויספארעמען און צו מאכן עפעס פון זיי. אויך ווען דו האסט א גרויסער זון און טאכטער וואס 
וואוינען נאך אין דיין הויז, קענסטו זיי נאך אלץ לערנען אלע יסודות אין לעבן ווייל זיי עסן נאך פון דיין טיש. 
זיי זענען נאכנישט אזוי זעלבסטשטענדיג, איז קענסטו דאס נאך אויסניצן זיי צו לערנען ווי אזוי זיך אויפצופירן. 
דורך אויספאלגן די דאזיגע אנווייזונגען געבסטו זיי די בעסטע מתנה פאר זייער צוקומפט. ווייל אז דו רעדסט 
צו זיי אין א צייט ווען זיי זענען מער וויליג צו הערן, דורך דער מיטל פון השפעה דורך עסן, דאן וועסטו זען 

די מערסטע הצלחה.

וואס מען מאכט מיט עסן און  ווייל “די איינציגסטע אמת’ע השפעה איז די השפעה  און טאקע דערפאר, 
טרינקען”, דערפאר איז דאס אויך די געפארפולסטע צייט. דאס איז איינע פון די לערעס וואס דאס אידישע 
פאלק האט געלערנט פון די פאסירונג פון קרח – זיי געווארנט פון די השפעה און חנופה וואס ווערט געמאכט 
דיר  ווארט  און  שטייט  גיהנם,  של  שר  דער  הרע,  יצר  דער  גאסטגעבער.  דיין  פון  טרינקן  און  עסן  די  דורך 
אריינצוכאפן אין זיין נעץ ווייל יעצט ביסטו א לייכטער קרבן; דיין לאגיק ארבעט יעצט נישט אזוי גוט – דיין 
פרייער ווילן פונקציאנירט אויך נישט אזוי ריכטיג ווען דו עסט ביי א צווייטן’ס טיש. און דער שר של גיהנם 
ווארט צו זען וואס דו גייסט טון. אויב דו זיצט אנגעלאנט און ערלויבסט אז די רייד פון דיין מכניס אורח זאלן 
אריינדרינגען אין דיין מח אינאיינעם מיט זיינע עסן, הייבט דער שר של גיהנם אן צו קריצן מיט זיינע ציין קעגן 

דיר און דערפון ווערסטו אויסגעשטעלט צו אסאך צרות.

חלק ב' - ביי יענעם’ס טיש

די לעבעדיגע טויטע
אלזא, די נושא איז ערנסטער ווי מיר טראכטן; דער געפאר פון עסן ביי א צווייטן’ס טיש איז נישט בלויז 
דאס אז מ’שאקלט צו מיטן קאפ צו אלעס וואס ער זאגט. כאטש דאס אליין איז גענוג אן ענין פון וואס צו מורא 
האבן – צומאל מיט איין קליינע שאקל מיטן קאפ קענסטו זיך איינהאנדלען א גרויסן טייל אין גיהנם. אבער 

אז מיר וועלן אריינגיין טיפער אין די נושא, וועלן מיר זען אז עס איז אייגנטליך אן ענין פון לעבן און טויט.

יֶהן ֵאיָנם ַחִּיים – עס זענען דא דריי סארטן מענטשן וועמען’ס לעבנס  די גמרא )ביצה לב:( זאגט אונז אז ְׁשֹלָשה ַחיֵּ
זענען נישט קיין לעבן. זיי אטעמען, זיי גייען און רעדן, אבער ס’איז אלעס א דרויסנדיגער אנשטעל – אין א 

געוויסן זין לעבן זיי מער נישט.

די ערשטע סארט איז ‘מי שאשתו מושלת עליו’ – איינער וואס זיין ווייב געוועלטיגט איבער אים. דאס איז 
א מאן וואס קען זיך נישט געבן א ריר אן זיין ווייב’ס רשות. זי איז עומד על גביו – זי שטייט איבער אים צו 
וויכטיגן  ווייסט אלעס איבער זיינע געלטער. ווען מען מאכט אן אפיל אין שול פאר א  זי  זען וואס ער טוט; 
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צוועק קען ער נישט אנטיילנעמען ווייל זיין ‘ּבָאסס’ האט אים נישט געגעבן רשות. ער איז א קנעכט צו זיין 
ווייב – דאס איז נישט קיין לעבן!

די צווייטע אויף די ליסטע איז א מענטשן וואס יסורים מושלין עליו – וואס ער ליידט שטארקע יסורים, אזוי 
ווייט אז עס געוועלטיגט איבער אים; ער קען נישט גיין וואו ער וויל און ער קען נישט טון וואס ער וויל ווייל 
ער איז שטענדיג פול מיט ווייטאגן. ער קען נישט לערנען אדער דאווענען געהעריג. עס איז א גרויסע רחמנות 

אויף אים ווייל ער איז פארשקלאפט צו זיינע ליידן. זיין לעבן איז נישט קיין לעבן.

פרייליכע מאלצייטן
און די דריטע איז פון וואס מיר רעדן יעצט: המצפה על שולחן אחרים – איינער וואס קוקט ארויס אויף דעם 
טיש פון אנדערע מענטשן; דאס מיינט, ער איז שטענדיג אנגעוויזן אויף אנדערע פאר זיינע מאלצייטן. דער 
מענטש האט טאקע נישט א ווייב וואס טיילט אים איין וואס צו טון און ער ליידט אויך נישט פון קיין יסורים; 
א וואונדערליכע לעבן - ער עסט גוט און ער באצאלט אפילו נישט קיין געלט פאר די עסן, ער עסט ביי א 

צווייטן’ס טיש. און דאך זאגן אונז חז”ל אז ער איז א טויטער מענטש.

אלזא, דארפן מיר פארשטיין; אויב די דריי זענען אויסגערעכנט אינאיינעם, מוז זיין אז עס איז דא עפעס 
א פארבינדונג צווישן זיי. וואס איז דאס וואס מאכט די דריי סארט מענטשן האבן “לעבנס וואס זענען נישט 

קיין אמת’ע לעבנס”?

וואס איז לעבן?
צו ענטפערן די שאלה דארפן מיר ערשט פארשטיין, וואס מיינט דאס צו לעבן? צוליב וואס געפינען מיר 
איז אמת.  און דאס  און מעשים טובים.  צוליב תורה, מצוות  אז  וועסטו ענטפערן  וועלט? אודאי  די  אויף  זיך 
וואס  צוליב   – ווארט  איין  אין  צוזאמנעמען  עס  פון  רעד  איך  איינצלהייטן.  די  נאר  אלעס  זענען  דאס  אבער 

זענען מיר דא?

און דער ענטפער איז, ‘בחירה’! א פרייער ווילן! דאס איז די שטארקסטע זאך וואס מיר באקומען אויף די 
וועלט! די מתנה פון טון לויט די פארשריפטן פון אונזער שכל – דאס איז אמת’ע לעבן. און דאס איז מער 
ווערדפול פון סיי וואס מיר פארמאגן; ס’איז דער ווערדפולסטער איידלשטיין וואס האט נישט זיינס גלייכן – 
מ’קען דאס נישט געפינען אין די טייערסטע צירונג געשעפטן. בחירה איז די זעלטנסטע מתנה אין די בריאה 

און דאס איז צו וואס מיר לעבן – צו זיין פריי צו אויסוועלן.

ריכטיגע פרייהייט
ווען מיר רעדן פון פרייהייט אין אמעריקע, איז דאס אן אויסדרוק וואס איז נישט געדעקט מיט זיין אמת’ער 
באדייט. ווען דער פערזאן פון די דרייצן קאלאניעס איז אויפגעשטאנען און דערקלערט, “געב מיר פרייהייט 
אדער געב מיר טויט,” איז ער נאכגעגאנגען אן אינערליכער אינסטינקט – עס איז דא אן אינערליכער אינסטינקט 
וואס שפירט אז אויב דו ביסט נישט פריי לוינט זיך נישט צו לעבן - אבער ער האט עס נישט רעכט פארשטאנען. 
אין אמעריקע מיינען זיי אז פרייהייט אליין, פרייהייט אן קיין ציל, איז אן אידיאל – צו זיין פריי צו טון וואס 

מיר ווילן! א משוגעת!

פרייהייט  די  דו האסט  ה’;  עבד  אן  זיין  צו  אויסוועלן  צו  פריי  ביסט  דו  ווייל  נאר  ווערדפול  איז  פרייהייט 
ל:יט(. דער ציל פון לעבן איז צו  )דברים  – דו זאלסט אויסוועלן לעבן  ַּבַחִּיים  ּוָבַחְרָּת  צו פארעמען א תורה מח: 
אויסניצן אונזער פרייער ווילן. צוליב דעם געפינען מיר זיך אויף די וועלט – צו אויסניצן די געוואלדיגע מתנה 
און  גוט  צווישן  און  שלעכט  און  גוט  צווישן  אויסוועלן  צו  מינוטן,  אונזערע  טעג,  אונזערע  פארברענגען  און 

בעסער.
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עס גייט זיך ענדיגן
יאר.  יאר, א הונדערט  ניינציג   – צייט  וועלן מיר האבן בלויז אויף א קורצע  אט דער טייערער איידלשטיין 
אפילו אויב דו לעבסט ביז א הונדערט און צוואנציג, נאך וואס דו ענדיגסט דיין לעבן אויף די וועלט, וועסט 
זיין מיליאנען יארן אין גן עדן – דו וועסט באלוינט ווערן מיט אן אמת’ע שמחה און יעדער סארט תענוג וועט 
דיר געגעבן ווערן – אבער א פרייער ווילן וועסטו נישט האבן. און דו וועסט זיך בענקען דערצו – עס וועט דיר 

לייד טון אז דו קענסט נישט כאטש נאך איין מאל אויסוועלן צו טון גוטס נאך וואס דו ענדיגסט דיין לעבן.

אלזא, וואס דאס באדייט איז, אז סיי וואס עס שטערט דיין פרייער ווילן אויף די וועלט, סיי וואס עס בינדט 
דיר אראפ, איז עס די גרעסטע סכנה ווייל עס מאכט דיר פארלירן די טייערע מתנה וואס דו פארמאגסט נאר 

יעצט ווילאנג דו לעבסט.

דו  אז  אזוי  שמחה  יעדע  צו  דיר  שלעפט  זי   – באשעפער  דעם  דינען  לאזן  נישט  דיר  וועט  וואס  ווייב  א 
קענסט נישט לערנען ביינאכט, זי וויל דו זאלסט ארבעטן איבערשטונדן אז דו זאלסט קענען קויפן לוקסוריעזע 
טאפעטן, און דו קענסט נישט ארויסשיקן א נדבה צו א ישיבה נאר אויב זי חתמ’עט אויפן טשעק – דאן ביסטו 

מער נישט לעבעדיג. 

ווייל ער קען נישט  און אויב א מענטש ליידט יסורים איז ער א געבונדענער מענטש; ער איז געקייטלט, 
אויספירן זיין פרייער ווילן ווי ער ווינטשט זיך. סיי וואס עס באגרעניצט דיין פרייער ווילן, איז עס ווי באגרעניצן 

דיין לעבן.

געקייטלט צום מאלצייט טיש
דאס גלייכן איז אויך ווען דו עסט ביי א צווייטן’ס טיש; דאס מיינט, דו געניסט פון א צווייטן און דערפאר 

ביסטו מער נישט פריי צו אויסוועלן אליין. דו ביסט געבונדן צו דיין גאסטגעבער. 

און אויב די בחירה איז געבונדן, איז עס פונקט ווי מ’איז טויט. מען איז נישט פאקטיש טויט, ווייל עס איז 
נאך דא אסאך זאכן וואס מען קען טון; מען קען נאך דאווענען א גוטע תפילת מנחה און מעריב, מען קען 
טון אסאך גוטע זאכן, אפילו לערנען תורה. אבער מען איז מער נישט א פרייער פערזאן; דער מענטש האט 
שוין אוועקגעגעבן זיין איידלשטיין פון בחירה ווייל דאס עסן און טרינקען טוט פארשקלאפן זיין מח. ער קען 
נישט זאגן אנדערש פון וואס זיין מכניס אורח וויל ער זאל זאגן, און מיט די צייט טוען די השקפות פון זיין 
גאסטגעבער ווערן אויך זיינע השקפות – אפילו ווען ער געפינט זיך נישט אין הויז פון זיין גאסטגעבער קען 

ער מער נישט טראכטן פריי.

זיין פריי! עס  ‘נעמער’ און נאך אלץ  זיין א מקבל, א  נישט קיין מעשיות אז דו קענסט  און דערצייל מיר 
איז פאלש! דאס זענען אלעס תירוצים און פארענטפערונגען. איינמאל דו נעמסט, ביסטו פארקויפט; דו ביסט 

פארשקלאפט פאר דעם געבער! דו ביסט נישט די זעלבע!

א קהילה פון עולם הזה’דיגע מענטשן 
מיר זעען דאס די גאנצע צייט; יונגע תלמידי חכמים פארלאזן די ישיבה ווענט פול מיט הויכע השגות און 
זיי נעמען אן רבנות שטעלעס אין ערטער ווי די קהלה איז צאמגעשטעלט פון מאטריאליסטישע לייט, עולם 

הזה’דיגע מענטשן, און נאך א שטיק צייט ווערן די רבנים פונקט ווי זיי.

ווי אזוי פאסירט עס אז דער רב האט יעצט דער זעלבער געדאנקען גאנג ווי די ראשי קהילה? זאגט מיר 
נישט אז עס איז די סביבה; אודאי דאס אויך, אבער ס’איז מער ווי דאס. דאס פאסירט ווייל ער עסט פונעם 
טיש פון די ראשי קהילה; זיי זענען די וואס קומען יעדע יאר און מאכן אן אקציע צו העכערן זיין געהאלט. די 
ראשי קהילה האבן א ווארט אין וויפיל געהאלט צו באצאלן פארן רב און אזוי ווערט ער פארקנעכטעט צו זיי.

ווען א קהילה באצאלט א גרויסן געהאלט פאר א רב, דארף מען וויסן אז נישט קיין חילוק ווי א פרומער 
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ער איז, אפגעזען פון וויפיל ערליכקייט און גוטע השקפות ער פארמאגט, איז ער מער נישט די זעלבע. יעדע 
העכערונג וואס זיי געבן אים מאכט אים ווערן נידריגער און נידריגער. און ווען דער פרעזידענט פון די קהילה 
קומט לאמיר זאגן אים ברענגען א מתנה, איז ער פארקויפט פאר אים; ער איז א הכנעה’דיגער קנעכט – ער 
איז געבונדן מיט די שטארקסטע קייטן און זיין מח קען זיך נישט דערהייבן העכער ווי דער שטאפל פון זיין 
נייער ‘רבי’. אנשטאט צו זיין אונטערגעווארפן צום דעת פון זיין געוועזענער ראש ישיבה ביי וועמען ער האט 

געלערנט אלס תלמיד, איז ער אצינד פארשקלאפט צו א פראסטער קהילה פירער.

פארקויפן די בחירה
און דער סוף איז אז ער פארלירט זיין פרייער ווילן און וואס ער זאגט פון דאן און ווייטער איז בלויז אבי 
גערעדט – ווייל קיינער וועט נישט זיין אזוי אומדאנקבאר, קיינער וועט נישט זיין אזוי געמיין צו אטאקירן די 
מענטשן וואס טוען אים גוטס. עס איז אוממעגליך! אין אן אנדער פאל וואלט ער אפשר גערעדט שטורמיש קעגן 
זייערע אומרעכטן. ער וואלט אפשר גערעדט שארף קעגן אזעלכע וואס מ’דארף רעדן קעגן זיי. אבער אצינד איז 

ער מער נישט פריי. ער וועט נישט עפענען זיין מויל ווייל ער האט פארקויפט זיין בחירה פאר א טאפ לינזן.

איז  –איז עס בלויז א טעות. ער  ‘אינו אלא טועה’  איז  אן אויסנאם,  זיין  ווער עס טראכט אז ער קען  און 
פאקטיש יא געבונדן צו די אידיאלן פון די וואס שפייזן אים. אויסער אויב ער נעמט אן א רבנות שטעלע ווען 
ער איז שוין עלטער, אין די דרייסיגער יארן, נאכן ארויסגיין פון ישיבה האט ער געלערנט אין א כולל עטליכע 
יאר און ער האט שוין א ווייב און קינדער, ער האט זיך שוין פיל געווייקט אין ש”ס און מוסר, איז ער שוין 
אנגעזאפט; ער איז שוין שטייף און פעסט. מעגליך דאן וועט ער קענען פארמיידן די גריבער – כולי האי, ואולי 

– אפשר וועט ער קענען פארזעצן צו לעבן; אפשר וועט ער פארזעצן צו אויסוועלן לעבן!

אויס תורה’דיגע אויסגאבע
צו  אן  נעמט  אויסגאבע  אידישע  א  ווען  דערצו.  אפן  איז  יעדער  רבנים.  מיט  נאר  נישט  פאסירט  דאס 
אריינשטעלן רעקלאמעס פון ‘יונייטעד זשואיש אפיל’ אדער עפעס אן אנדערע נישט תורה’דיגע ארגאניזאציע, 
דאן אפילו אויב זיי האבן בילדער פון צדיקים אויפן דעקל און ארטיקלען פון יראת שמים ווערן באשריבן צווישן 
די בלעטער אינעווייניג, איז אבער די אויסגאבע שוין נישט די זעלבע ווי איידער עס האט אנגענומען אזעלכע 
רעקלאמעס; זיי זענען שוין שקלאפן. עס איז נישט קיין תורה’דיגע אויסגאבע. עס זענען שוין דא אסאך זאכן 
וואס זיי שרייבן מער נישט. ס’איז נישט קיין חילוק ווי גוט זיי זענען, נישט קיין חילוק וואספארא גוטע כוונות 

זיי האבן, זיי זענען שוין פארקויפט צום טיש ביי וועלכן זיי עסן.

און דאס איז וואס האט פאסירט צו קרח’ס לייט. זיי זענען געווען גוטע מענטשן, אבער איינמאל זיי האבן 
גענאסן פון קרח’ס קוכנס זענען זיי געווארן געבונדן צו קרח’ס אידיאלן. זיי האבן מער נישט געקענט זען די 
ַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג – ווען זיי זענען געזעסן און געגעסן קוכנס איז דארט געווען חנופה  גרויסקייט פון משה ווייל בְּ

און געשפעט, ליצנות.

דער פעלד פון די רבנים
דאס פירט אונז צו א מעשה. די גמרא )קידושין נט.( דערציילט פון א ליידיגער פעלד אינמיטן א שטאט וואס 
איז קיינמאל נישט גענוצט געווארן. ס’איז געווען א גוט שטיקל ערד; ס’איז געווען פרוכטבאר און האט געקענט 
ארויסגעבן געוויקסן אבער ווי אינטערעסאנט – קיינער האט עס קיינמאל נישט בעארבעט. און דאס שטיקל 
ערד האט געהאט א נאמען. עס איז גערופן געווארן ארעא דרבנן – די שטיקל ערד וואס געהער צו די רבנן. 

אזוי איז עס געווען באקאנט.

וואס האט דאס באדייט, “די ערד פון די רבנן”? איז דא א מעשה הינטער דעם, און דאס איז וואס האט זיך 
אפגעשפילט:
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אן אמורא האט געקויפט א פעלד. שפעטער איז געקומען איינער צו אים און אים פארגעהאלטן: “ווי אזוי 
קעט איר קויפן דאס שטיקל ערד? ס’איז נישט גערעכט! אן אנדער אמורא – אן ארעמאן – האט שוין פריער 

געהאלטן אינמיטן פארהאנדלען מיטן בעל הבית און איר האט עס אויסגעכאפט פונקט אונטער זיין נאז.”

ווען דער אמורא האט דאס געהערט, איז ער געווארן אומרואיג דערפון. ער איז אריבערגעגאנגען צום ארעמען 
אמורא און געזאגט, “אויב עס איז אזוי אז דו האסט געוואלט קויפן דעם פעלד, דאן נעם עס. איך געב דיר 

אלס א מתנה.” 

אבער דער צווייטער אמורא האט געענטפערט, “א מתנה?!” איך נעם נישט קיין מתנות.” ער האט עס נישט 
געוואלט אננעמען. עס איז געגאנגען אהין און צוריק; דער אמורא וועלכער האט עס געקויפט האט עס נישט 
געוואלט ניצן ווייל עס איז געווען א פאל פון עני המהפך בחררה – אן ארעמאן האט פארהאנדלט איבער דעם, 
האט ער געפילט אז עס איז נישט גערעכט ער זאל עס ניצן. פארקויפן פאר דעם ארעמער אמורא האט ער 
נישט געוואלט, ווייל עס איז נישט גוט צו פארקויפן אן ערשטער פעלד. אבער דער ארעמאן האט אנטזאגט עס 

צו נעמען אומזיסט – ער האט נישט געוואלט נעמען קיין מתנות.

א שאדן פון א פעלד
אלזא, דער האט עס נישט געוואלט נעמען און דער האט עס נישט געוואלט נעמען – זיי זענען ביידע צוריק 
זייערע ענינים און קיינער האט עס נישט גענוצט; ס’איז פארבליבן ליידיג און נישט בעארבעט דורכאויס  צו 
דורות. א וואונדערליכע זאך! עס איז געווען א גרויסער שטח פון לאנד וואס איז געשטאנען ליידיג אינמיטן 
שטאט ווי א מאנומענט. מענטשן האבן עס גערופן ארעא דרבנן – דאס לאנד פון די צוויי רבנן - און מ’פלעגט 
אלעמאל רעדן פון די מעשה פון די צוויי רבנן וועלכע האבן געהאט א וויכוח אז דער צווייטער זאל נעמען דעם 

פעלד – דאס איז געווען א וויכוח וואס מ’הערט נישט היינט.

די מעשה דארף ערקלערונגען וואס מיר וועלן יעצט נישט אריינגיין דערין, אבער איין פונקט וואס איז וויכטיג 
פאר אונז צו לערנען דערפון – דער ארעמער אמורא האט נישט געוואלט אננעמען קיין מתנות. די שאלה איז 
פארוואס? דער ערשטער אמורא האט געזאגט, “איך גיי עס סייווי נישט ניצן! נעם עס ביטע!” אבער ער האט 

עס נישט געוואלט נעמען. פארוואס, וואס איז שלעכט מיט אננעמען א מתנה?

א מתנה הרג’ט
לאמיר אריינקוקן אין די גמרא און אפלערנען די רייד פון דעם חכם. ער האט געזאגט אזוי: לא נחית לה – “דו 
ווילסט נישט איך זאל לעבן?! דו ווילסט איך זאל נעמען א מתנה?! דו פראבירסט מיר הרג’נען?!” און ער האט 
נאכגעזאגט דעם פסוק אין משלי: ׂשֹוֵנא ַמָּתנֹת ִיְחֶיה – דער וואס האט פיינט מתנות וועט לעבן )טו:כז(. דאס איז 

א גוטע עצה פון שלמה המלך: ווילסטו לעבן? דאן האב פיינט מתנות!

יעצט אויב האלטסטו פאר דיין בר מצוה אדער דו גרייטסט זיך צו דיין חתונה בקרוב קען דאס זיין פאר דיר 
אביסל שווער צו הערן. קען מען אבער זאגן אן אויסרייד אז אין אזא פאל איז עס נישט ממש א מתנה. דער 

געבער באצאלט אייגנטליך א חוב ווייל דיין משפחה האט זיי געגעבן מתנות ביי זייערע שמחות. 

אבער באמת איז דאס נאר א תירוץ, ווייל דאס וואס מיר האבן געלערנט איז א שטארקער יסוד. וואס איז 
דאס? דאס וואס מיר האבן פריער געשמועסט – לעבן מיינט, די מעגליכקייט צו האבן בחירה, צו פארמאגן דער 
ווערדפולער אוצר פון זיין א זעלבסטשטענדיגער מענטש וואס קען אויסוועלן צווישן גוט און שלעכט. און דער 
פאקט איז, אז איינמאל דו נעמסט אן א מתנה ביסטו פארקויפט צום געבער – דו געבסט אוועק דיין לעבן. און 

אזא וויכטיגער לימוד דארף פאראייביגט ווערן מיט אן אנדענק צייכן.

דער אנדענק צייכן
און דאס איז וואס האט פאסירט. די ליידיגע שטיקל ערד איז פארבליבן ווי אן אנדענק צייכן צו דעם עפיזאד. 
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פאר דורות און דורות האבן מענטשן גערעדט פון “די ערד פון די רבנן”. קינדער פלעגן פרעגן, “וואס גייט פאר 
מיט דעם פעלד?” און טאטעס פלעגן זיי דערציילן די מעשה: “עס איז נישט סתם א ליידיגער שטח, עס איז אן 
אנדענק צייכן צו דאס וואס דער אמורא האט נישט געוואלט אויפגעבן זיין לעבן דורך נעמען מתנות.” יעדער 
ווי אזוי איין אמורא האט געוואלט געבן א מתנה פאר א צווייטן אמורא אבער  האט געהערט די מעשה פון 
יענער האט עס נישט געוואלט אננעמען ווייל ער האט נישט געוואלט ווערן א בעל חוב און פארלירן אפילו א 

קליין ביסל פון זיין בחירה – אן אוצר וואס מ’געבט נישט אזוי גרינג אויף.

אזוי איז געווען אין די אמאליגע צייטן – טאטעס און מאמעס האבן נישט דערציילט פאר זייערע קינדער 
באדייטלאזע מעשיות איבער רעדנדע מייז און פון ‘גאלדי-לאקס און די דריי בערן’. זיי האבן דערציילט מעשיות 
פון ארעא דרבנן און די קינדער האבן געלערנט דעם מוסר השכל פון שונא מתנות יחי’ – אז ווער עס איז א 
נעמער איז אין א געפאר פון פארלירן זיין פרייהייט; ער געבט אויף זיין פרייער ווילן, וואס דאס מיינט אז ער 

געבט אויף זיין לעבן.

זיך פארקנעכטן צו א געסערע מח
מיר וועלן נישט זאגן אז מען קען קיינמאל נישט עסן ביי א צווייטן’ס טיש. ווען איך וואלט ווען געקענט, 
ווערן א קנעכט  וועל  איך  ווייל  זייער שטוב  אין  צו עסן  זיך געפריידט  וואלט  איך  וואס  איז דא פיל צדיקים 
אונטער זיי. וואס איז בעסער ווי דאס? וואס איז דער צוועק פון האבן פרייהייט אין מח? כדי צו האבן דער 
ריכטיגער סארט מח. איז אויב דו נעמסט דיין פרייהייט פון מח און דו ניצט דיין בחירה עס צו פארקנעכטן צו 
א גרעסערער מח, א הייליגער תורה’דיגער מח, דאס איז די בעסטע זאך. איז אין אזא פאל איז דאס נישט קיין 
שאלה. אז איינער פון די גדולים, צום ביישפיל, רב אהרן קאטלער, זאל דיר קומען זאגן, “דעם קומענדיגן שבת 
קום עסן ביי מיין טיש.” דאן פארגעס אלעס וואס מיר האבן דא געשמועסט און ענטפער, “זייער גערן!” ווייל דו 
וועסט ווערן פארקנעכטעט צום בעסטן. דו וועסט זיצן ביי זיין טיש און וואס ער וועט זאגן וועסטו צושטימען, 
“יא, יא, זייער גוט.” קענסט זיין זיכער אז ס’איז טאקע גוט און דו וועסט איינזאפן די בעסטע השגות אין מח.

חלק ג' - אמעריקע’ס טיש

עסן ביי אמעריקע’ס טיש
דאס ברענגט אונז צום זייער טרויעריגן ענין פון זיין געסט ביי די טישן פון גויים. צו זיין אין גלות מיינט 
אז מיר זענען סומך על שולחן אחרים, מיר עסן ביי דעם טיש פון אנדערע. אבער איידער מיר הייבן אן רעדן 
דערפון, וויל איך קלאר מאכן א זאך – גלות מיינט נישט נאר אמעריקע. גלות מיינט מדינת ישראל אויך און 
מאכט נישט קיין טעות איבער דעם; גיאגראפיע מאכט נישט קיין חילוק. תל אביב איז פונקט די זעלבע ווי 
פאריז און ניו יארק. אין ניו יארק עסטו אין הויז פון מעיאר קאטש און גאווערנער קאומא און אין תל אביב 
עסטו אין הויז פון די ציוניסטן, די מארקיסטן און דאס איז פונקט אזוי געפערליך ווי אלע אנדערע. דער אמת 

איז אז ס’איז נאך ערגער.

וואלט דיר  זיי זענען די גאסטגעבערס. און אפילו עס  זיך, זענען מיר די געסט און  וואו מיר געפינען  סיי 
קיינמאל נישט איינגעפאלן צו גיין צום הויז פון דיין איטאליענישער שכן און זיך אראפזעצן עסן נאכטמאל מיט 
אים, זיצן מיר פאקטיש ביים טיש פון די גויים. זיי שטעלן אונז צו א פלאץ וואו צו זיין. זיי געבן אונז פרייהייט 
און אויך אנדערע פארדינסטן. מיר מאכן אונזערע פרנסות צווישן די פעלקער – זיי זענען אונזערע קונים – און 

דאס מיינט מיר זענען אנגעוויזן אין זיי.

פארדינסטן פון די גויים
מיר פארדינען פון זיי אין פיל אופנים. מיר נעמען פארשידענע בענעפיטן פון די רעגירונג, מיר געניסן פון 
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ציבור’ישע סערוויסעס און אנדערע זאכן. מיר זענען באשיצט דורכן געזעץ; עס זענען דא פאליציי וואס קומען 
אונז העלפן ווען מיר רופן זיי. אפילו אויב זיי טוען נישט ממש עפעס ספעציעל פאר אונז, אבער דאס אליין אז 

זיי שטייען אין גאס און דערשרעקן געוויסע פארשוינען צו טון פארברעכנס, פארדינען מיר דערפון.

אויב ברעכט חלילה אויס א פייער, ווער קומט ראטעווען דיין לעבן? די איטאליענישע פייערלעשערס. זיי 
קומען מיט זייערע גרויסע טראקס צו שפריצן פייער און קענען אפשר אויך ארויסשלעפן מענטשן פון דער 

ברענעדיגער בנין און אויפלעבן מיט ערשטע הילף.

דאס מיינט אז עס שאפט אין אונז א געוויסער געפיל צו זיי; א קירוב הדעת. ס’איז נישט מעגליך אנדערש. 

מיר עסן פונעם טיש פון די גויים און אזוי זענען מיר פארקויפט פאר זיי – צוליב די אלע פארדינסטן וואס 
קיין  נישטא  איז  און עס  זייערע השקפות.  אויך  איינשלינגען  צו  אן  מיר  הייבן  זייער טיש  פון  מיר באקומען 

גרעסערער געפאר ווי צו פארקויפן אונזער מח צו א גוי.

פראטעסטיר נישט קעגן אמעריקע
פון  ווייט  בירגער!  געטרייער  א  נישט  איז  אז הרב מיללער  נישט ארויס דערציילן פאר מענטשן  גיי  יעצט 
דעם! אויסדריקליך זענען מיר געטריי צו דאס לאנד אין וואס מיר לעבן, אונטער די גוי’ישע הערשאפט. “בירא 
דשתית מיניה מיא – אויב דו טרינקסט פון א קוואל, אל תשדי ביה קלא – ווארף נישט אריין קיין שמוץ דערין” 
וואס מ’געניסט דערפון.  ווייזן הכרת הטוב אפילו צו א דומם  )בבא קמא צב:(. די גמרא לערנט אונז אז מ’דארף 

איז אודאי דארפן מיר זיין געטריי און דאנקבאר צו דאס לאנד אין וועלכן מיר וואוינען, בפרט ווען עס איז א 
מלכות של חסד.

די פארלוירענע אין אמעריקע
אבער סוף כל סוף עסן מיר דעם קוכן ביים טיש פון די גויים - מיר געניסן פון זייער געלט – דארפן מיר 
איז  עס  אמעריקע.  צו  ווילן  פרייער  אונזער  איבער  געבן  מיר  ווילן;  פרייער  אונזער  פארלירן  מיר  אז  וויסן 
און  אויסקויפן  נישט  זיך  אבער  בירגער,  געטרייער  גוטער  א  זיין  קען  מען  אמעריקאניזירט.  ווערן  צו  זינד  א 

אמעריקאניזירן!

איך געדענק נאך אין אנהייב ווען מענטשן זענען געקומען קיין אמעריקע, אין די פריע ניינצן יאר הונדערט 
פאר.  קומט  עס  וואס  וואס עס פאסירט,  געזען  האב  איך  יונג, אבער  גאר  געווען  דאן  נאך  בין  איך  )למספרם(. 

אידן זענען געקומען פון קליינע שטעטלעך אין אייראפע וואו זיי האבן נישט געהאט קיין קארס. געוויסע אידן 
האבן בכלל נישט געזען קיין אויטאמאבילן ‘אינדערהיים’ און אצינד האבן זיי דאס באגעגנט צום ערשטן מאל 
אין זייער לעבן! דאס זענען טאקע נישט געווען די ריכטיגע היינטיגע אויטאמאבילן – די וואס געדענקען די 
ווערן אן אויטאמאביל - אבער עס  ווייט פון קענען גערופן  זיי זענען געווען  ‘פליווערס’,  אלטע ‘פארדס’, די 
איז געווען אזוי אינטערעסאנט פאר די ניי געקומענע אידן און זיי זענען געווארן גאר שטארק איבערגענומען 

דערפון.

זיי זענען געקומען און געזען עלעקטרישע באלייכטערס. אויך דאס האבן זיי קיינמאל נישט געזען פריער. אה 
אה! גאס לעקטערס! איך בין געווען קליין, איך בין געבוירן געווארן אין אמעריקע, אבער כ’האב זיך געפונען אין 
געזעלשאפט פון די אייראפעאישע אידן – באלטימאר איז דאן געווען באוואוינט כמעט נאר מיט אייראפעאישע 
אידן. די גאס לעקטערס פון די געשעפטן האבן זיך אנגעצונדן און אויסגעלאשן, אנגעצונדן און אויסגעלאשן. 

אאאאה, וואס איז דאס? אמעריקע, א געוואלדיגער פלאץ! אמעריקע! 

זיי זענען געווארן משוגע פאר אמעריקע. די גאסן זענען פול מיט געשעפטן! מ’קען דא אלעס קויפן. אלעס 
איז דא צו באקומען. און נאכמער פון אלעם, דו ביסט א פרייער מענטש אין דעם לאנד – אזוי האבן זיי געמיינט; 

זיי האבן געמיינט אז זיי זענען פריי.
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א געוואלדיגער נסיון
עס איז געווען אזא סארט פרייהייט; א פרייהייט צו עסן ביים טיש פון די גויים וועלכע האבן פארשקלאפט 
זייערע קעפ, ווייל ווען דו זעצט זיך אראפ אין איינעם’ס הויז און ער זאגט דיר זאכן בשעת דו עסט, גייט עס 
אראפ אינאיינעם מיט די עסן. אין אנהייב זאגט דיין מח ‘ניין, ניין, ניין’ צו אלע אידיאלן פון אמעריקע און תל 

אביב, אבער דיין קערפער זאגט ‘יא, יא, יא’ און צוביסליך מאכט דיין מח שלום און איז מסכים.

זיי  ווייל  אידן  ווי  טראכטן  צו  אויפגעהערט  האבן  זיי  אידן;  די  פון  פיל  צו  פאסירט  האט  וואס  איז  דאס 
האבן אראפגעשלונגען אלע אמעריקאנער אידיאלן – בעיסבאל און טענקסגיווינג חגא און גלייכבארעכטיגונג – 
אינאיינעם מיט די קוכן. די רייכקייט אין אמעריקע האט אזוי איבערגענומען די מענטשן וואס זענען געקומען 
פון קליינע שטעטלעך אין אייראפע, אז זיי זענען פארקויפט געווארן. זיי זענען געקומען פון די אגריקאלטורעלע 
פון  טישן  די  ביי  עסן  צו  וואס  געווען  נישט  ס’איז  ליטא.  און  גאליציע  פוילן,  ווי  לענדער  צוריקגעבליבענע 
מזרח אייראפע; נישט קיין פרייהייט, נישט קיין פרנסה, נישט קיין גלייכבארעכטיגונג. און אזוי, ווען זיי זענען 
געקומען קיין אמעריקע, זענען זיי געווארן אזוי איבערגענומען פון דעם גוטן קוכן פון אמעריקע, אז זיי זענען 
די  אראפגעשלונגען  האבן  זיי  און  געלערנט,  אמאל  האבן  זיי  וואס  אלעס  פארגעסן  האבן  זיי  צוזאמגעפאלן. 

אידיאלן פון אמעריקע אינאיינעם מיט זייער ניי געפונענע פרייהייט.

מיר פארלירן אונזערע קעפ
דערפאר דארפן מיר אלעמאל זיין אויף דער וואך. אודאי זענען מיר דאנקבאר צו זיצן ביים טיש פון אמעריקע; 
אויסדריקליך. אבער טאקע צוליב דעם, ווייל מיר עסן פון זייערע הענט, דארפן מיר זיין ספעציעל אויפמערקזאם 
דערויף צו אפהיטן אונזער מח. מיר זאלן נישט זיין ווי די חיות וואס פאלגן בלויז נאך זייער אינסטינקט, ווי א 
סטאדע וואס גייט נאך די באשרייבונגען אין די צייטונגען אדער צוהערן צו די נייעס און ווי א מאלפע נאכגיין 

נאך זייערע פרעדיגונגען.

דאס איז די גרויסע סכנה פון שולחן אחרים – עס איז דא א געוויסער פרייז וואס מיר צאלן פאר זיצן ביי 
זייער טיש; מיר ווערן משעובד, פארשקלאפט צו זייערע געדאנקען. דאס קען מען נישט העלפן. מיר עסן זייער 
קוכן אבער מיר פארלירן אונזער פרייהייט אין מח; מיר לאכן פון זייערע וויצן און מיר זענען מסכים מיט זייערע 
פירונגען. אנשטאט וואס קרח זאל רעדן, טוט דער פרעזידענט רעדן צו אונז. דער מעיאר און די צייטונגען און 

אונזערע גוי’ישע שכנים רעדן צו אונז. און מיר נעמען דאס אלעס אריין ווייל מיר זיצן ביי זייער טיש.

זיין באוויסטזיניג 
אלזא, דער ערשטער שריט צו צוריק פארדינען אונזער פרייהייט – אונזער פרייהייט צו טראכטן אין די וועגן 
זיין באוויסטזיניג צו די סכנה פון  זיין תורה’דיגע השקפות – איז צו  פון די תורה; אונזער פרייהייט צו קונה 

אויפגעבן אונזער בחירה דורך נעמען.

מיר ווילן נישט זיין ווי די עדת קרח וועלכע האבן אויפגעגעבן זייער מח – דאס מיינט זיי האבן אויפגעגעבן 
זייער עולם הבא – פאר אביסל קוכן. ובחרת בחיים! מיר ווילן אנהאלטן אונזער פרייער ווילן – די גאנצע – און 
לעבן בלויז לויט די פארשריפטן וואס דער באשעפער וויל. און דערפאר, אונזער גאנץ לעבן, וואו מיר גייען, 
וואו מיר עסן, און וואו מיר האנדלען איין פרייליכקייט, געדענקען מיר אלעמאל אז אונזערע קעפ – אונזערע 
השקפות און מהות – זענען פארקויפט בלויז פאר דעם באשעפער. וואספארא גוטס מיר באקומען אויף די 
וועלט, געדענקען מיר אלעמאל אז דער וואס געבט עס אונז איז דער באשעפער. מיר דערמאנען זיך אז אלעס 

וואס מיר פארמאגן איז בלויז פון אים; מיר עסן ביי זיין טיש און נאר צו אים זענען מיר פארקויפט.
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שאלה:
דער רב האט דערמאנט מערערע מאל 
ווערן.  אז מערדערס דארפן גע’הרג’ט 
אויב אזוי, פארוואס האבן די סנהדרין 

אזוי זעלטן גע’הרג’ט א רוצח?

תשובה:
די סנהדרין האט זיך געפירט מיט א פונקטליכער סדר ווי די עבודה אין בית המקדש. 
האט  דערפון  פרט  יעדער  נישט  אויב  וואס  גאנג,  געוויסן  א  אין  געטון  אלעס  האבן  זיי 
פונעם  נקודה  איין  געפעלט  אויב האט  געטון.  נישט  עס  געשטימט, האט מען  פונקטליך 

רוצח.  א  הרג’נען  געקענט  נישט  זיי  האבן  דאן  סדר,  פארגעשריבענעם 

רוצח דער  זיך  וועט  טויט,  צום  נישט  אים  באשטימען  סנהדרין  די  אויב  אפילו   אבער 
נעמט  קעניג  דער  וואו  איז  דא  ווייל  דערוועגן.  נישט  זארגט  דערפון,  ארויסדרייען  נישט 
איבער. דער קעניג אינפארסירט די געזעצן און מאכט סדר ביים פאלק. ער טוט וואס ער 
דארף צו טון צו מאכן זיכער אז דער רוצח דרייט זיך נישט ארויס פון זיין עונש וואס קומט 

אים.

די  רציחה.  מיט  ארויס  נישט  זיך  דרייט  קיינער  הענט;  די  אין  דאס  נעמט  קעניג  דער 
תקופה.  יענע  אין  ארויסגעדרייט  גארנישט  פון  זיך  האבן  פאלק  אידישן  ביים  מערדערס 
האט פרט  געוויסער  א  ווייל  דין  דעם  אויספירן  געקענט  נישט  האבן  סנהדרין  די   ווען 
וועלכער האט  זיי עס איבערגעגעבן פאר’ן קעניג  זייער סדר, האבן  נישט געשטימט מיט 
פארדינטער  זייער  פון  ארויסדרייען  קענען  נישט  זיך  זאלן  מערדערס  די  געמאכט  זיכער 

שטראף. 
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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
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