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זענען די גרעסטע מצוינים וואס האבן זיך פארהערט אלעס אויסנווייניג,
און ווער עס שטייט שוואכער אין די צייכענונגען ,און לויט דעם באקומט
מען ...לויט די ארבעט ווערט מען דעמאלס באצאלט ,ווער עס קען נאר די
האלבע מסכת באקומט א גרעסערע מתנה ,און ווער עס קען גארנישט,
מעג נאר אויפעסן די בילקע מיט פיש ,און א מתנה באקומט ער נישט.
דאס איז אלעס סוף יאר ביי א סיום ,אבער ווען מען גייט אריין אין
כתה א' איז אנדערש.
אין כתה א' קומען אויף איינמאל אריין עטליכע און צוואנציג קינדער,
צווישן זיי זענען דא עטליכע וואס קענען שוין גוט א' ב' ,צו ווייל די מאמע
האט זיך נישט געקענט איינהאלטן צו לערנען מיט איר בכור די א' ב' ,צו
ווייל ער האט זיך דאס אויסגעלערנט פון א קינדער טעיפ ,צו ווייל דאס
קינד איז באמת שארפער און האט דאס אויפגעכאפט פון דא דארט,
אזוי זיצן צוזאמען אין כתה עטליכע און צוואנציג קינדער ,טייל קענען
שוין די גאנצע א' ב' ,טייל קענען נאר עטליכע ,און טייל ווייסן ניטאמאל
וועלכע אות איז די יודעלע...
צו מעג דאס מאכן א חילוק אויפ'ן מלמד ? זיכער נישט.
דער מלמד וועט זיך צו יעדן מוזן באציען די זעלבע ,עס וועט אים
נישט אויסמאכן צופיל ווער עס קען יא און ווער עס קען נישט ,ער דארף
זען אז אין די ענדע זאלן אלע קינדער קענען .און אלע מוזן שטייגן,
פארוואס מאכט אים דאס נישט אויס ? ווייל מען הייבט יעצט אן ,און
מען דארף נאך נישט אלעס קענען און וויסן.
געוויס קען מען נישט אינגאנצן פארגלייכן די תקופה פון נאך די
חתונה ,צו א כתה א' אינגל ,אבער דאס איז זיכער מער אקוראט אז
חתונה האבן איז ריכטיגער א נייע בלעטל ,ווי אפצוצייכענען א תקופה
וואס איז אריבער.
ווען מען טרעפט זיך נאך די חתונה און מען הייבט אן צו באמערקט די
נאטורן פון דעם שותף ,די התנהגות ,די ידיעות ,די קלוגשאפט ,שארפקייט,
געלונגענקייט ,כשרונות ,באזעסנקייט (מ'שטיינס געזאגט וויפל א אכצן
יעריגער  /יעריגע איז שוין א מבין אויף א צווייטן )....און עס נעמט עגבערן
א ווארעם אין הארץ "הזאת נעמי ?".
וויפל האב איך מתפלל געווען צו האבן א מאן א תלמיד חכם  /א
ירא שמים? וויפל האב איך אינזין געהאט אין יום החופה אונז זאלן האבן
ברייט פרנסה ,און דא אזא לא יוצלח? וויפל האב איך ארויסגעקוקט
און געבעטן איך זאל האבן א קלוגע פרוי? וויפל האב איך געהאפט אז
מיין פרוי זאל האבן א געפיל און א ווארעמקייט צו אידישקייט? און ווי

א סיום אדער א התחלה ?
עס איז מיר לעצטנס בייגעפאלן א חקירה:
צו איז חתונה האבן א "סיום" אויף די אינגע יארן ,א צייט וואס מען
צייכנט אפ די ענדע פון די אכצן – ניינצן יאר ,אדער איז דאס א צייט
ווען מען עפנט א נייעם בלעטל ?.
אויב מען וועט אננעמען אז די גרויסע שמחה פון די סעודת החתונה און
שבע ברכות און אלעס ארום ,איז געווען נישט מער ווי א "גראדואירונג"
פייערונג לכבוד דעם וואס מען האט זוכה געווען צו ענדיגן די יארן וואס
מען איז געווען אונטער די אויפזוכט פון עלטערן ,משגיחים ,מחנכים,
לערערינ'ס ,און פון היינט און ווייטער איז מען שוין א מענטש פאר זיך,
אן אייגענער באלעבאס .דעמאלס איז אלעס פארשטענדליך.
עס איז פארשטענדליך פארוואס די פרישע ווייבל נאך די חתונה
ווערט ענטוישט ווען זי באמערקט אז דער מאן ווייסט נישט א געוויסע
הלכה וואס זי האט געהאט אויף דעם עטליכע פארהערן .און עס איז
פארשטענדליך פארוואס דער פרישער אינגערמאן ווערט ענטוישט ווען
די פרוי קען זיך נישט באקלעפטשען מיט די שטוב ווירטשאפט.
עס איז פארשטענדליך פארוואס די פרוי וואס האט געהאט א
געלעגנהייט אין די יארן ווען זי איז געווען א לערערין ארויסצוברענגען
אירע כשרונות צום אויבערפלאך ,קוקט אן דעם מאן  -וואס האט זיך
געפינען אין א ישיבה אטמאספער ,וואו מען האט נישט עקסטער געקוקט
אויף אים און זיך אפגעגעבן מיט אים  -ווי א לא יוצלח און א טויגניכס.
און עס איז פארשטענדליך פארוואס דער אינגערמאן וואס זיין מאמע
איז א געלונגענע קעכערין און בארימטע בעקערין ,פארשטייט נישט
פארוואס שטענדיג פעלט זאלץ אין די עסן ,און מזונות קען ער האבן
נאר אין בית המדרש ווען איינער האט יארצייט.
עס איז פארשטענדליך פארוואס די פרוי איז אויס מענטש אז דער
מאן ווייסט נישט אויף וועלכע זייט מען דארף קוקן אויף א לעקטער
ביל ,און ער קען זיך נישט באקראצן וויאזוי דאס צו באצאלן .און עס
איז פארשטענדליך פארוואס דער מאן טראכט אז זיין פרוי פירט זיך
נאך היפש קינדעריש.
ווייל אויב מען זעט דאס נאר ווי אן אפצייכענונג פאר די ענדע פון א
צייט אפשניט ,שטימט דאס זייער גוט.
ווייל ביי א סיום קומט מען אפגעלערנט ...מען ענדיגט ...מען שאצט
אפ דעם בחור לויט וויפל ער האט געקענט ,צו כאטש לויט וויפל ער
האט זיך געפלאגט ,און אזויפיל איז ער ווערד .מען קוקט איבער ווער עס
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אן אויסצורייבן ,א צייט ווען מען הייבט אן צו שטייגן און בעסער ווערן,
דארף די באציאונג פון איינער צום צווייטן אויך זיין אויף דעם אופן ,אויב
חתונה האבן איז כתה א' ,פארלאנגט זיך א באציאונג פון איינער צום
צווייטן אן ספעציעלע תנאים פון פאראויס ,אזוי ווי דער מלמד צו זיינע
תלמידים אין כתה א'.

שטארק האב איך געבעטן מיינע עלטערן זאלן זיך נאכפרעגן אויב זי איז
א גוטע באלעבאסטע? און דא טרעפט מען אלעס קאפויער ווי גערישט.
און "ענטוישונג" איז זייער א ביטערער פיל ,ס'מאכט א מענטש
צוקלאפט ,ס'גיט א געפיל פון אויסגעשפילטקייט ,מען שפירט וואו מ'איז
[ביטער] אריינגעפאלן ,וואס פאלגט נאך מיט טענות אויף די עלטערן.
און נאך פאר מען דערגרייכט דעם צוואנציגסטן געבורט'ס טאג ,שפירט
מען זיך שוין אינגאנצן מיואש ,מען מיינט אז דא עקט זיך אלעס ,און די
וועלט נעמט אן ענדע" ,איך וועל שוין אין מיין לעבן נישט טרעפן מיינע
וועש אין פלאץ"....
דאס איז אלעס וויבאלד מען נעמט אן אז וויאזוי דער מצב איז יעצט,
מיט דעם וועט מען מוזן פארבלייבן פאר די קומענדיגע זיבעציג.
און דא קומט די גוטע נייעס.
ווער נישט אזוי דערשראקן ,און זיי נישט אויס מענטש ,ווייל עס איז
נאכנישט געקומען די צייט פון די ענדע ,ס'איז נאך דא אסאך גליקליכע
און אנגענעמע יארן צוזאמען ,לייג צו איין איינציג ווארט און אלעס וועט
זיך איבערדרייען.
ער איז נאך נישט א תלמיד חכם [כאטש לויט די פרוי'ס אפשאצונג
אין באדייט פון "תלמיד חכם".]...
ער איז נאך נישט אזוי טויגליך.
ער איז נאך נישט אזוי געטריי.
זי איז נאך נישט אזוי קלוג.
זי איז נאך נישט אזוי ערנסט מיט'ן לעבן.
זי איז נאך נישט אזא באלעבאסטע
זי צייכנט זיך נאך נישט אויס מיט עפעס עקסטערע מעלות.
מען עפנט יעצט א נייע בלעטל ,און יעדער באקומט א געלעגנהייט,
א געלעגנהייט וואס ער  /זי האט ווארשיינליך קיינמאל אין לעבן נישט
געהאט ,א תקופה וואס קען און וועט מאכן א חילוק אויף די אלע
קומענדיגע יארן .אבער דאס וועט נאר פאסירן מיט איין תנאי :אז מען
וועט טאקע אננעמען און פארשטיין אז מען הייבט יעצט אן.
קיינער בלייבט נישט שטיין אויפ'ן זעלבן פלאץ ,יעדער רוקט זיך,
איינער פאראויס און איינער אויף צוריק ,און דאס ווענדט זיך וויאזוי
מען האט אנגענומען דעם דורכגאנג פון חתונה האבן .כדי דער עתיד ,די
קומענדיגע יארן ,זאל זיין בעסער און געווינטשענער ,אויפ'ן וועג ארויף
אנשטאט אויפ'ן וועג אראפ ,דארף מען דאס ענדערש באטראכטן ,ווי אן
התחלה ,א גאלדענע געלעגנהייט וויאזוי די צוויי קענען צוזאמען וואקסן
און שטייגן ,אין מדות טובות ,אין יראת שמים ,ערנסטקייט ,באזעסנקייט,
אויסשלייפן די כשרונות און חכמה ...יא חכמה קען מען זיך אויך איינקויפן,
מען מוז נישט בלייבן שטעקן מיט דעם אכצן יעריגן שכל אגאנץ לעבן.
און וויבאלד עס איז קלאר ,אז דאס איז א צייט ווען מען הייבט זיך

חתונה האבן איז נישט קיין צייט ווען מען נעמט ארויס די תעודות,
די אויסצייכענונגען (רעפאר"ט קארד"ס) וואס מען האט באקומען די
אלע יארן ,און מען טיילט מתנות לויט דעם ...חתונה האבן איז א נייע
בלעטל ,א כתה א' ,וואס פארלאנגט די זעלבע שעצונג צו יעדן איינעם.
פונקט ווי דארט מאכט נישט קיין חילוק ווער עס איז קלוגער אדער
שארפער ,אלע באקומען די זעלבע באציאונג ,ווייל ווען מען הייבט אן,
דארף קיינער נישט קענען אלעס .און מען מוז גיין מיט'ן כלל ,אז קיינער
קען נאך נישט ,און מען הייבט יעצט אן פון א' .אזוי איז אויך נאך די חתונה.
מען קען נישט און מען טאר נישט אוועקשטעלן די באציאונג ,די
ווארעמקייט ,די רעספעקט ,דער כבוד ,די אויפמערקזאמקייט פון איינער
צום צווייטן ,לויט יענעמ'ס מעלות און כשרונות ,אויב קען ער  /זי מער,
קומט זיך מער ,אויב קען ער  /זי ווייניגער ,באקומט מען ווייניגער .אזא
אויפפירונג איז נישט ריכטיג ,און שטעלט גאר אונטער א פראגע צייכן
די אייגענע קלוגשאפט...
אלע זענען גלייך ,ווייל "יעצט" הייבט מען הערשט אן צו לעבן אויף
דער וועלט ,און יעדער פארדינט די זעלבע כבוד און רעספעקט ,אפגעזען
וויפל ער איז שוין געשטיגן אין זיינע בחור'ישע יארן און אפגעזען ווי
געלונגען זי קען קאכן און באקן און איז א באלעבאסטע .ווייל מען הייבט
זיך יעצט אן צו לערנען.
און שטייגן קען מען נאר ווען מען באקומט די פארדינטע כבוד און
רעספעקט פון איינער צום צווייטן .זיך קאנצעטרירן אויף דאס ביסל וויפל
דער גלאז איז אנגעפולט ,דאס מחשיב זיין ,און שטארק אננערקענען,
דעמאלס וועט דער גלאז ווערן פולער און פולער .זיך קאנצעטרירן אויף
די ליידיגע חלק ,וועט מאכן פארשווינדן דאס ביסל וואס איז יא דא.
במשך דעם גאנצן לעבן באקומען אונז געלעגנהייטן אנצוהייבן פריש.
יעדן טאג ,וואך ,חודש ,יאר איז א נייע התחלה .די שטערקסטע געלעגנהייט
באקומט מען דורך חתונה האבן ,ווען מען בויט אויף די אייגענע נעסטל,
און צוזאמען בויט מען אויף א בית נאמן בישראל .אבער דאס קען נאר
ארבעטן ווען איינער שעצט און שטיצט דעם צווייטן ,ארויסברענגען און
אויפזוכן דאס בעסטע וואס יענער פארמאגט ,וואס דאס איז א שטארקע
פונדאמענט צו בויען אויף דעם העכער און העכער.
און אויב מען האט דאס פארפאסט אין די תקופה פון די חתונה ,איז
קיינמאל נישט צו שפעט ,מען קען שטענדיג מאכן אן התחלה ,אפשר
יעצט צום נייעם יאר.

בעריכת הרב יצחק לויפער
פאר שאלות און הערות אדער צו באקומען דעם גליון

פאר יעוץ און הדרכה אין עניני שלום בית
רופט 718-789-1456
שטרענג קאנפידענשל  -גוטע פרייזן

binyan@yeshivanet.com
ביטע האלטן די גליונות פריוואט
און נישט צושפרייטן אין בתי מדרשים.

פרשת נצבים תשע"ב

בהמלצת הרבנים שליט"א
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