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ביי די בארימטע ליל שישי שיעורים

ענטפער:
ערשטע  די  אבער  קשיא.  פשוט'ער  קיין  נישט  ס'איז 
וויאזוי  זיך לערנען  און  איד  איין  אויסצוקלויבן  איז  אויפגאבע 

ליב צו האבן דעם איד. קלויב אויס איינעם וואס וועט נישט זיין 

אזא גרויסער נסיון, עמיצער וועם ס'איז גרינג ליב צו האבן, 

אן איידעלער, בא'טעמ'טער איד; זויבער און איידל און ער איז 

פריינטליך צו דיר, און הייב אן צו ארבעטן אים ליב צו האבן. 

ווי א בהמה. בהמות רעאגירן  נישט סתם  אבער רעאגיר 

אויך געשמאק צו א צווייטן וואס איז וואויל צו זיי. פראקטיציר 

אים ליב צו האבן צוליב דעם וואס ער איז א איד, נישט צוליב 

דעם  אויף  "קוק  פריינטליך.  איז  ער  ווייל  אדער  אויסזען  זיין 

צו  רעדט  יעקב",  און  יצחק  אברהם,  פון  אייניקל  הערליכן 

אייך אליינס. "דער הערליכער חבר פון דעם עם קדוש." און 

צוביסלעך נעם אריין אין קאפ אז דו האסט אים ליב ווייל עס 

איז א מצוה פון דער תורה - "ואהבת לרעך כמוך".

צו  ליב  באמת  אנהייבן  אים  איר  וועט  צייט  שטיק  א  נאך 

האבן און דאן הייב אן ליב האבן נאך א איד. יעצט קענט איר 

שוין גראדואירן און ליב האבן צוויי אידן, און נאך א וויילע וועט 

זיך עס אנהייבן פארשפרייטן.

עס איז נישט מיין געדאנק. איך האב עס געהערט פון אן 

אדם גדול. פופציג יאר צוריק האט ער עס מיר געזאגט. אזוי 

האב איך אנגעהויבן ליב צו האבן אידן. קלויב אויס איינעם און 

ארבעט אויף אים. 

אונזערע חכמים האבן געארבעט אויף דעם וועג. יעדער 

איד וואס איז זיי קעגנגעקומען האבן זיי אים גערופן "בני" – 

מיין זון, אדער "בתי" – מיין טאכטער, כדי זיך צוצוגעוואוינען 

ליב צו האבן דעם אנדערן איד ווי אן אייגן קינד. 

האבן  פון  זאכן  וואונדערבארסטע  די  פון  איינס  איז  דאס 

עפנט  וואס  ליבשאפט  פון  קוואל  א  האבן  עלטערן  קינדער. 

זיך אויף פאר זייערע קינדער. עס זענען דא אסאך מענטשן 

האבן  זיי  ווילאנג  געהאט  ליב  נישט  קיינעם  האבן  וועלכע 

אנגעהויבן  אמת'דיג  זיי  האבן  דעמאלטס  קינדער.  געבוירן 

ליב צו האבן מיט א טיפע-איינגעבאקענע אהבה. 

קינדער,  אייגענע  די  ליב  שוין  האט  מען  איינמאל  יעצט 

אין די הויז; א  דאן אסאך מאל ברענגען די קינדער חברים 

"זיי  טראכסט,  דו  און  אינגל,  צווייטן  א  ברענגט  אינגל  קליין 

זענען אויך באליבט ביי זייערע עלטערן", און די אהבה קען 

זיך אויסשפרייטן אויך צו אנדערע. 

דאס איז א סיסטעם פון זיך לערנען ליב צו האבן אנדערע 

אידן. 

z

ענטפער:
קערפער  די  ווייל  פארבינדונג,  מורא'דיגע  א  דא  ס'איז 
האט א השפעה אויף די נשמה. לאמיר זאגן דו האסט א גוף, 

און דו זעצט אראפ דעם גוף ביים טיש און דיין ווייב ברענגט 

דיר נאכטמאל. די נאכטמאל איז פאר'ן גוף. אבער דו נוצט 

ווייב האט געקאכט א נאכטמאל  עס אויס צו טראכטן, "מיין 

פאר מיר. עס האט איר גענומען כאטש א שעה. און עס האט 

גיי איך איר מער שעצן.  אויך א גוטן טעם! אלס רעזולטאט 

איך גיי זיין דאנקבאר פאר איר." דאס איז שוין א געוואלדיגע 

תועלת פאר דיין נשמה. במילא, דורך די קערפער מאכט די 

נשמה פארשריט.

דיין ווייב לייגט דיר ארויס פרישע וועש פון צייט צו צייט. זי 

האט געוואשן די וועש פאר דיר. עס נעמט צייט צו וואשן וואש 

און דיין קערפער גלייכט פרישע קליידער, איז שטעל דיך אפ 

ארבעט",  איר  אנערקען  "איך  טראכט:  און  מינוט  האלבע  א 

טא, דיין נשמה טוישט זיך. 
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רבי אביגדור ענטפערט...

צוליב דיין קערפער ווערט דיין נשמה געטוישט. איר זעצט 

זיך אראפ צו פרישטאג, עס ליגט ברויט אויפ'ן טיש, און איר 

און  ציין  די  צווישן  די ברויט  לייגט אריין  זענט הונגעריג. איר 

איר קייט עס. אה! א געשמאק! "איך האב דיר ליב באשעפער 

צוליב די ברויט!" דאס מאכט א טויש אין אייער נשמה.

די גאנצע שינוי אין אייער נשמה איז בלויז צוליב די גוף, 

זענען דאנקבאר  וויכטיג. מיר  אזוי  גוף  די  איז  און דעריבער 

פאר די גוף, און וועגן דעם דארפן מיר זיך אפגעבן מיט'ן גוף 

און עס אלעמאל שעצן.

און ווען די צייט קומט זיך צו געזעגענען פונעם קערפער, 

טרויעריגע  א  עס  איז  וועלט,  די  איבער  לאזט  מען  ווען 

געזעגענונגס ווייל די קערפער זאגט, "נעבעך פאר מיר! איך 

ווער אריינגעלייגט אין דער ערד און דו גייסט אין גן עדן." און 

מיר זאגן פאר'ן גוף, "ונאמן אתה להחיות מתים!" האב אמונה 

אין השי"ת. איין טאג וועלן מיר צוריק פאראייניגט ווערן. זארג 

דיך נישט. עס איז נישט אויף אייביג – ס'איז בלויז צייטווייליג. 

דעם  מיר  טרייסטן  אזוי  טרעפן."  נאכאמאל  זיך  וועלן  מיר 

"ונאמן  זאגן  מיר  ווען  יעדן טאג  טון  מיר דארפן עס  און  גוף, 

אתה להחיות מתים", "מיין ארימער קערפער, דו האסט מיר 

געטריי באדינט, איך גיי דיך קיינמאל נישט פארלאזן – בלויז 

צום  איינער  צוריקקומען  נאכאמאל  וועלן  מיר  צייטווייליג. 

אנדערן."

צווישן דער  גרויסער פארבינדונג  איז דא גאר א  במילא 

גוף און די נשמה. 

z

ענטפער:
און דער היינטיגער דור  לאמיך אייך עפעס ערקלערן, 

מוז עס ספעציעל הערן. 

דאס אידישע פאלק איז א געטרייע פאלק. ווי עס שטייט 

אין ישעי' )כו, ב( "פתחו שערים" – עפנט אויף די טויערן; "ויבא 

דער  אריינקומען  זאל  עס  און   – אמונים"  שומר  צדיק  גוי 

ערליכער פאלק וואס היט אפ געטריישאפט.

כלל  פון  איבערבלייבענישן  די  בלויז  היינט  זעהט  איר 

פון  נומער  קליינע  א  בלויז  איז  היינט  ישראל  כלל  ישראל. 

מענטשן וואס זענען געטריי צו דער תורה, און זיי גייען בלייבן 

געטריי אויף אייביג. עס וועט קומען א צייט ווען זיי וועלן זיך 

פארמערן און דאפלען, און איין טאג וועלן זיי נאכאמאל זיין ווי 

די זאמד ביים ים-בארטן.

אבער ביז גאנץ-לעצטנס איז דאס גאנצע אידישע פאלק 

אן  איז  עס  אלעס!  געהאלטן  האט  יעדער  ערליך!  געווען 

איינדרוקספולער פאקט!

וואס מיינט איר איז געווען אין די טעג פון די תנאים? עס 

נישט געווען קיין אידישע רעגירונג, און די רומיים האבן  איז 

אונז גע'רודפ'ט, און דאך האט יעדער איד – חוץ די כת פון 

צו  געצווינגען  זיי  האט  ווער  אלעס.  געהאלטן   – צדוקים  די 

פאלגן?

לאמיר זאגן ווען רבן גמליאל איז אראפגעזעצט געווארן 

אין יבנה פון זיין נשיאות. ווער האט אים אראפגעזעצט? איז 

געווען פאלקס-וואלן? די חכמים האבן געזאגט "מיר דארפן 

גארנישט  האט  קיינער  אלעס.  דאס  און  זיין",  מעביר  אים 

געקענט זאגן.

גאנץ כלל ישראל איז געווען געטריי צו די חכמי התורה, 

ווייל יעדער איז געווען א תלמיד פון דער תורה. חוץ א קליינע 

הארץ  עמי  אפילו  און  צדוקים(,  )די  אידן  אומוויסענדע  גרופע, 

וואלטן אוועקגעגעבן זייער לעבן פאר דער תורה! מיר האבן 

האבן  אור-עלטערן  אונזערע  פייערדיג  ווי  השגה  קיין  נישט 

זיך געשלאגן אנצוהאלטן די תורה!

יוסיפוס.  ליינען  צו  ווערד  איז  פארשטיין  צו  דאס  כדי 

א  געווען  איז  איד. ער  גוטער  א  צו  געווען  נישט  איז  יוסיפוס 

פאליטיקאנט. אבער דאך, ווען ער באשרייבט דאס אידישע 

פאלק איז עס אומגלויבליך ווי ערליך זיי זענען געווען.

אפילו  איינער,  יעדער  ווייסט  אונז,  "צווישן  שרייבט,  ער 

מערסט  און  ארימסטע  די  אפילו  קנעכט,  און  פרויען  די 

אומגעלערנטע מענטשן, אז מיר לעבן אויף דער וועלט זיך 

אנצוגרייטן צו עולם הבא."

איר הערט די דעקלעראציע? ער שרייבט, "די וויכטיגסטע 

אונזערע  מיט  לערנען  צו  איז  לעבן  אונזער  אין  אויפגאבע 

קינדער אונזער תורה." דאס איז וואס א פאליטיקאנט האט 

געשריבן.

איבעראל ארום דער וועלט, סיי-וואו אידן האבן געוואוינט, 

איז דאס געווען זייער עקזיסטענץ ביז לעצטנס. און דערפאר 

איבערגעוויזן  האט  ישראל  כלל  אז  אויסדרוקליך  עס  איז 

זייער געטריישאפט צו דער תורה, און מיר האפן אז זיי וועלן 

צוריקקומען צו דער תורה מיט דער צייט.

z
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