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• פון הירשע=דוד כ״ץ

ווערן פ ווָאס  געוויינלעך,  זַאכן,  לעבן  אין  ַארַאן 
ַא  מיט  מ'ווערט  ַאז  דַאמָאלסט  קלָארער  גרַאדע 
קַאּפ עלטער. און ווידער ַאנדערע, וואו עס דַאכט 
זיך, ַאז זיי זיינען גָאר עלול צו ווערן אין גַאנג פון די יָארן 

נָאכמער מטושטש. 
אינגל  ַא  צוריק  יָאר  סך  ַא  מיט  געווען  בין  איך  ַאז 
גרונט  השגות אין  יונגען  מיינע  זיינען פַאר  ברוקלין,  אין 
גענומען געווען צווייערליי אידן: פרומע און פרייע. אמת, 
געווען ַא גוזמא מיט  די ביידע הָאבן אין זיך גופא כולל 
און  הייפן  חסידישע  זיין  עס  זָאל  אונטער=שבטימלעך, 
מעניו  גַאנצער  דער  און   פרומע,  ביי  שיטות  מתנגדישע 
וועלטלעכע (״פרייע״) ווָאס הָאט זיך געצויגן פון רעכטע 
ַאנַארכיסטן,  סָאציַאליסטן,  לינקע  ביזקל  ַאזש  ציוניסטן 

קָאמוניסטן, טעריטָאריַאליסטן. ַא מעשה ָאן ַא סוף.
ָאבער ַאזעלכע אידן ווָאס הַאלטן זיך פַאר ״רעליגיעז 
ָאבער ניט פרום״, ַאשטייגער ״רעפָארם אידן״, ווָאס טוען 
תפילה, ַאזוי הָאט מען איבערגעגעבן, אין ַא רעפָארמישן 
רבונו=של=עולמס  אויפן  בַאשעפעניש  ַאזַא  טעמּפל, 
אונדזער  אין  אויגן  יונגע  די  פַאר  זיך  הָאט  ומלואה  ארץ 

בָארָא ּפַארק ניט געיַאוועט.
אין  לָאנדָאן,  אין  יָארן,  שּפעטערדיקע  אין 
זעלטן  ניט  ָאבער  איז  ווילנע,  אין  דָא  און  ָאקספָארד, 
אידן,  ״רעפָארם״  מיט  טרעפן  צו  זיך  אויסגעקומען 
ווי  אויס  זעען  ווָאס  ַאמעריקַאנער,  מערסטנטייל  גרַאדע 
הַאלטן  נָאר  אידן,  ניט=רעליגיעזע  פרייע,  וועלטלעכע, 
ַא  אין  ָאנגעהעריקייט  זייער  מיט  ״רעליגיעז״  פַאר  זיך 
הָאבן  אידן  דיָא  ווָאס  נָאר,  נפקא=מינה  ַא  ״טעמּפל״. 
פון  חן  דעם  געהַאט  ניט  זָאגנדיק,  אמת  דעם  מיר,  ביי 
קינדהייט  וועמענס  טיּפן״  ״וועלטלעכע  ַאמָאליקע  די 
דער  אין  איינגעטונקען  געווען  ַאלעמָאל  ניט  שיער  איז 
צו  זיינען  ווָאס  רעפָארמער  די  אידישקייט;  אייביקער 
ַא  פון  טיּפ  פונעם  מער  געווען  זיינען  דערגַאנגען  מיר 
הָאט  ווָאס  בירגער  ַאמעריקַאנער  שטַארק=ַאסימילירטן 
מערניט זיין ״רעלידזשָאן״, זיין ״טעמּפל״ ווָאס איז אים 
ַאלע  זָאלן  נו,  ״דזשואישנעס״.  זיין  פון  אויסדרוק  דער 
נָאר געזונט זיין: ״ַא וועלט מיט קליינע וועלטעלעך״ איז 
תחת  חדש  ״אין  הלכות  אין  סעיפים  די  פון  איינער  דָאך 

השמש״. 

ַאלציקעדינג. נ מען  דערלעבט  מ'לעבט,  ַאז  ָאר 
ערגעץ  איך  הָאב  צוריק,  יָארן  וכמה  כמה  מיט 
ַאמעריקע  אין  ַאז  בלעטער,  די  אויף  אויסגעלייענט 
איז דָא איינער ַא איד ַאזַא, ניט קיין ״רעפָארם=רַאבַאי״, 
ַאזעלכע טרעפט מען ששים רבוא, אלא ווָאדען: ַא רב ַא 
ריכטיקער אּפיקורס! טויזנט=איין נַאכט! ַא געענדיקטער 
ערגעץ  ״טעמּפל״  אייגענעם  ַאן  הָאט  ווָאס  רַאבַאי 
זיין  פון  נָאמען  דער  ווי  ניט  שיער  מישיגן.  מדינת  אין 
שטַאט, עק וועלט פַארן ברוקלינער אויער, נעמט זיך פון 
גַאליציַאנער=ּפוילישן ַארויסרייד פון לשון ״משוגענע״, 

איז אויב ס'איז פַארַאן ַאזַא מדינה אין די פַארווָארפענע 
טיפענישן פון ַאמעריקע, טָא זָאל דָארט ּפרַאווען ַא טיש 

אויך ָאט ַאזַא מין אּפיקורסישער רב.
ניט  זיינער  נָאמען  דער  מיר  זיך  הָאט  יָארן  יענע 
פַארגעדענקט. מה=דָאך, ״ַאּפיקורסישער רב״ איז פָארט 
ַא מער פַארכַאּפנדיקער נָאמען, אינטערעסַאנטער איידער 
ַאוועלכער ניט איז נעלסָאן, סטיוון ָאדער מערווין, לשון 

ַאמעריטשקע.

פון ב אידן  פָארן  צו  קומען  ווילנע,  אין  אונדז  יי 
ַאמָאליקן  אין  טָאן  קוק  ַא  וועלט  דער  איבער 

ירושלים דליטא.
צוריק,  פינף  יָאר  ַא  מיט  טָאג,  העלן  ַא  איינעם  אין 
די  זָאג  ַא  טוט  ַארבעט.  דער  צו  ַאריין  מיר  איך  גיי 
פון  גרוּפע  ַא  קומט  נָאכמיטיק  ״היינט  סעקרעטַארשע: 
ַאמעריקע אויף ַא שעה״. טו איך ַא פרעג: ״איז ווער זשע 
קומט?״ לייענט זיך מיר אויס אויף ענגליש: ״דער רַאבַאי 

פון ַאטעאיסטישן טעמּפל אין מישיגן״.
״ַאטעאיסטישער  דער  ַאז  גָאלד,  ווי  זיכער  ָאהָא! 
רַאבַאי״ איז דָאס דער בַאקַאנטער ״ַאּפיקורסישער רב״! 
קיין  קענען  מישיגן  זיך  רופט  ווָאס  שטַאט  ַא  אין  ַאפילו 
צוויי ַאזעלכע ניט זיין! צוויי זיינען די לוחות, ָאבער אין 
נָאר  ַאוודאי  רב  ַאּפיקורסישער  דער  איז  המדינה  מישיגן 

איינער.
ביי  בלא=יודעין,  ניט  שיער  גענומען,  איך  הָאב 
ַא  דָאס  איז  מסתמא  בילד.  ַא  אויסמָאלן  דמיון  אין  זיך 
ַא  ער  קען  קַאם  ווָאס  ַאמעריקַאנער  ַאן  יונגערמַאנטשיק 
ַאן  מיט  אויסגעּפוצט  גייט  ווָאס  אידישן,  ַא  אות  צורת 
ָאנצוג מיט בַאגילדעטע קנעּפלעך, און ווָאס הָאט אפשר 
אוניווערסיטעט,  ַאן  אין  ערגעץ  פילָאסָאפיע  שטודירט 
געווָארן  מישיגן  אין  דָארטן  שטעטל  ַא  אין  איז  און 
קרייז  ַא  פַאר  רבי)  ַא  להבדיל  מיינט  (דָאס  ״גורו״  ַא 
״טרענדישע״ רייכע אינגערע ַאמעריקַאנער פון אידישן 

ָאּפשטַאם.
איז עס מיר בסופו של דבר געקומען ָאנלערנען, ַאז 
מ'דַארף זיך היטן מיטן פַאנטַאזירן וועגן ַא יחיד, ווָאס 
מ'קען אים ניט, זָאל זיין ַאן אּפיקורסישער רב. צי ַאפילו 

ַאן ַאטעאיסטישער רַאבַאי.
צו אונדז אין אידישן אינסטיטוט הָאבן די פריילעכע 
דער  ַאוועקגעזעצט.  זיך  און  ַאריינמַארשירט  געסט 
איד  עלטערער  ַאן  געווען  איז  גרוּפע  דער  פון  ָאנפירער 
פלינק און איז  ענערגיש,  ווָאס הָאט זיך געהַאלטן יונג, 
געווען  איז  ער  התלהבות.  און  פרייד  מיט  פול  געווען 
גָאלדענע  שום  קיין  בַאשיידן.  און  ּפשוט  ָאנגעטָאן 
קנעּפלעך. ער הָאט יעדן פון אונדז געגעבן ַא ווַארעמע 
הַאנט, ניט קיין קַאלטע, און ַא זָאג געטָאן אויף ַא שיינעם 

אידיש:
דער  וויין,  שערווין  בין  איך  ״שלום=עליכם! 

אּפיקורס!״
מין  ַאזא  צו  צוגעוויינט  ניט  איז  מען  פָארט. 
ַאן  פון  ווילנע  אין  נָאך  אידיש.  אויף  שלום=עליכם 
ַא  אויף  איינגעוואוינט  איז  מען  גַאסט.  ַאמעריקַאנער 

ברייטן ַאמעריקַאנער ״העלָאו=ָאו=ו״.
דער איד הָאט גענומען געבן צו פַארשטיין, שוין מיט 
ַא געלעכטערל און ַא בלישטשעניש פון די פינקלענדיקע 
איד  דער  ווי  אינגער  סך  ַא  געווען  זיינען  ווָאס  אויגן, 

גופא. ַאלץ אויף אידיש:
אין  דָארטן  ס'שטייט  ווָאס  געדענקט  איר  איד!  ״ר' 
אויף  שווַארץ  געשריבן,  שטייט  עס  נתן?  דרבי  אבות 
האפיקורסים  בין  תלך  אל  לאדם,  לו  ’שאומרים  ווייס: 

ואל תכנס לשם שמא תכשל בם ואם אמר, וכו'.״
ַאזוי  ּפונקט  געבליבן  זיינען  מיר  ַאז  דַאכט  מיר 
נשתומם פונעם ״וכו'״ ווי פונעם גַאנצן ַארָאּפגעברַאכטן 

ציטַאט...
ַא  איד  ַא  איז  דָאס  ַאז  געווען,  קלָאר  איז  עס 
דינקותא  גירסא  די  ווָאס  דור,  עלטערן  פון  געלערנטער 
איז ביי אים געווען, ּפונקט ווי ביי יענע פַארגעדענקטע 
אידישקייט,  אייביקע  די  יָארק,  ניו  ַאמָאליקן  פון  אידן 

ַאלץ מיט ַא היימישן, זַאפטיקן אידיש. 
אויגן, ניט ַא  אונדז געשטַאנען פַאר די  נָאר דָא איז 
וועלטעכער סעקולַאריסט, און ַאוודאי ניט קיין ״רעפָארם 
אינטערסַאנטער  זעלטן  ַא   --- ווָאדען  נָאר  ״  רַאבַאי 

ּפַארשוין!
פַארבליבן  שוין  מיר  זיינען  וויינען  שערווין  מיט 

פריינט.

הָאט ב ווילנע  אין  בַאגעגעניש  ערשטער  יענער  יי 
דער אּפיקורסישער רב פון מישיגן וועגן זיך און 
געווען  איז  ער  ריידן.  געווָאלט  ניט  שיטה  זיין 
אויך  מערסנטייל  מענטשן,  זיינע  פון  גרוּפע  ַא  מיט 
געוואוסט,  גוט  תורות  זיינע  הָאבן  ווָאס  אידן,  עלטערע 
איירָאּפע  מזרח  איבער  געפָארן  אים  מיט  זיינען  זיי  און 
אויפן טור בכדי געווָאר וועגן וועגן די=ָא מקומות און 

די אידן ווָאס דָארטן.
דער  ביזקל  צו=ווַארטן  בַאדַארפט  מען  הָאט 
אויך  מען  הָאט  דערווייל  און  בַאגעגעניש.  צווייטער 
אין  ַאלעמערשטנס  און  ביכער,  זיינע  אין  ַאריינגעקוקט 

זיין ״אני מאמין״, ַא בוך אויף ענגליש ווָאס רופט זיך:
.JUDAISM BEYOND GOD

BY SHERWIN T. WINE
KTAV PUBLISHING 1995

געזָאגט  ריכטיקער  איז,  דָאס, ַאז דָאס  הייסט  הייסן 
געווָארן, דעם מחברס ״ֵאין אני מאמין״. דעם נָאמען פון 

בוך קען מען איבערזעצן ״יודַאאיזם נָאך גָאט״.
ניט דָא איז דָאס ָארט איבערחזרן שערווין וויינס בוך. 
נָאר מודה זיין דַארף מען, ַאז ס'איז ַא פַארטיפטער בוך 
דָא  זיך  וועלן  מיר  שטעלונג.  אינטערעסַאנטער  ַאן  מיט 

ָאּפשטעלן נָאר אויף עטלעכע ָאּפגעקליבענע שטעלן.
חרדים  ָאּפ  טיילט  מחבר  דער 
זייט,  איין  פון  אידן״),  (״אולטרַא=ָארטָאדָאקסישע 
״מָאדערן=פרומע״,  בתוכם  אידן,  ַאנדערע  ַאלע  פון 
ווי  ַאזוי  ּפונקט  חרדים,  די  אין  זייט.  ַאנדערער  דער  פון 
גרוּפעס״,  קריסטלעכע  ״פונדַאמענטַאליסטישע  די  ביי 
גייסטיקע  ַא  ערלעכקייט,  אינטעלעקטועלע  ַאן  ער  זעט 

ָארנטלעכקייט, הגם ער איז דערמיט לחלוטין מחולק.
די  ווי  ווי  ַאזוי  ּפונקט  חרדים,  ַאז  הַאלט  וויין 
״פונדַאמענטַאליסטן״ אין ַאנדערע גלויבנס זיינען ״ניין 
זָאגער״ (רעיעקציָאניסטן), ווָאס זיינען קעגן אויפנעמען 
דערפינדונגען  אויפטוען,  נייסטע  און  נייע  די  לָאגיש 
מָאדערנער  דער  פון  דערשיינונגען  ּפרָאגרעסיווע  און 

וויסנשַאפטלעכער וועלט.
וויין  שערווין  ַאז  בַאטָאנען,  ָאבער  דַארף  מען 
לגבי  חרדים  צו  דרך=ארץ  דעם  ניט  קיינמָאל  פַארלירט 
דער ָארנטלעכקייט פון טרַאדיציָאנעלן גלויבן, כָאטש ער 
זעט זיי ווי מענטשן ווָאס זיינען ַאריינגעטָאן אינעם עבר, 
און ווָאס זיינען מחויב מלחמה הַאלטן מיטן איצט. ״דָאס 
אויפהַאלטן דעם עבר אין דעם איצט איז ַאנדערש איידער 
אויפהַאלטן דעם עבר אינעם עבר גופא. די עקזיסטענץ 
ַא  ברענגט  סדר=הדברים  קָאנקורירנדיקן  נייעם,  ַא  פון 
מענטַאליטעט פון בַאלַאגערונג. טרַאדיציָאנַאליסטן זעען 
פרעמד=פיינטלעכן לַאנד ַארומגערינגלט  ווי אין ַא  זיך 

מיט ַאגרעסיווע שונאים״ (ז. 53).

ער מחבר גייט נָאך טיפער ַאריין אין דער זַאך און ד
ַאנַאליזירט דעם חילוק פון חסידים ביז מתנגדים, 
דער  פַארכַאּפט  אים  טעמַאטיק.  זיין  שייך  ווָאס 

דערפָאלג פון חסידות לגבי מתנגדות.
די  אגב  (אויפהיטנדיק  ער  שרייבט  מתנגדים״,  ״די 
ענגלישער  זיין  אין  הברה  טרַאדיציָאנעל=אשכנזישע 
הָאבן  חסידים,  די  פון  ָאּפָאנענטן  ״די  טרַאנסקריּפציע), 
אויך ַארָאּפגעווָארפן די סעקולערע רעווָאלוציע. נָאר ביי 
זיי הָאט געפעלט די אייבער=נַאטירלעכע התלהבות און 
דער דעמָאקרַאטישער ווָאקַאבולַאר ווָאס איז נייטיק אויף 
ָאנפירערשַאפט  רבנישע  זייער  איבערצייגעוודיק.  זיין  צו 
’רַאציָאנעלער  דער  פון  געווָארן  קַאליע  שוין  איז 
טעָאלָאגיע', און דער סוף איז געווען, ַאז זיי (די מתנגדים) 
סעקולערע  מיט  ריידנדיק  בַאקוועם  מער  געבליבן  זיינען 
פרומען  עקסטַאטישן  ַאן  מיט  איידער  אינטעלעקטוַאלן 
אויסהיילער. מיט דער צייט הָאבן מערסטע קינדער פון די 
מתנגדים זיך ָאּפגעטרייסלט פון ָארטָאדָאקסיע בכלל און 
זיינען ַאריבער אויף מער סעקולערע השקפות. די חסידים 
דַאקעגן זיינען געווען מער דערפָאלגרייך ביים אויפהיטן 
זייערע קינדער, און קינדסקינדער און אין רעקרוטירן נייע 

ָאנגעהעריקע״ (זז. 55 – 56).

און א חסידים  די  ַאנַאליזירן  ביים  חסידים?  ון 
״ניט  וויין:  שערווין  שרייבט  דערפָאלג,  זייער 
חסידים  די  הָאבן  ַאפילו,  דעם  וועגן  טרַאכטנדיק 
ווידערשטַאנד  רעליגיעזן  פון  פָארם  בעסטע  די  געשַאפן 
צו דער נייער עּפָאכע פון סעקולַאריזם. אין ַא סעקולערער 
געזעלשַאפט וואו ַאלטע היערַארכיעס הַאלטן אין צעפַאלן 
ווערן און עגַאליטערישע אידעַאלן זיינען גַאנגבַאר, איז ַא 
גָאט ווָאס פירט זיך אויף ווי ַא ווייטער מלך עלול צו זיין 
דערווידער די דעמָאקרַאטישע געפילן פון די ַאמביציעזע 
מַאסן. [...] כהנים און רבנים ווָאס הָאבן די אייגנשַאפטן 
פון גרויסע לערנער און הַאלטן גָאט פַאר זייער אייגענעם, 
ַאמביציעס  דָאזיקע  די  גָאר  שטערן  קָאנטַאקט  ּפריווַאטן 
עּפָאכע  דעמָאקרַאטישער  ַא  אין  דערווַארטונגען.  און 
רעליגיעס  ניין=זָאגערישע  דערפָאלגרייסטע  די  זיינען 
כַאריזמַאטישע  פונדַאמענטַאליסטישע,  די  גרַאדע 

בלייבן  וועלכע  בַאוועגונגען  ַאנטי=אינטעלעקטועלע 
בַאווייזן  מעשה  בעת  און  טרַאדיציעס  ַאלטע  די  געטריי 
זיי גָאט ווי ַא דעמָאקרַאטישער מנהיג וועלכער הָאט ליב 

דעם ּפשוטן מענטשן״ (ז. 55).
הָאט  חסידים,  וועגן  רייד  די  שוין  ס'גייט  ַאז  און 
וועגן  בַאמערקן  צו  ווָאס  אויך  רב״  ״אּפיקורסישער  דער 
אין  ּפליטים  מתנגדישע  די  ״בעת  ליובַאוויטש:   – חב״ד 
ַאמעריקע הָאבן זיך געשַאפן פַארטיידיקטע אינדזלען פון 
טייל  הָאבן  געטָאס=אין=געטָאס,  ַאזעלכע  טרַאדיציעס, 
גופא.  ״שונאים״  די  ביי  מיסיָאניזירן  גענומען  חסידים 
חסידישער  דער  פון  (נָאכפָאלגער  ליובַאוויטשער  די 
רוסלַאנד)  מערב  אין  ליובַאוויטש,  פון  גורו=דינַאסטיע 
דער  צווישן  מענטשן  צוציען  ַארויס  זיינען  סּפעציעל, 
פון  ניט=צוגעּפַאסטע  ניט=צופרידענע  די  און  יוגנט 
ווייניק  ניט  בַאוויזן  הָאבן  זיי  עּפָאכע.  סעקולערער  דער 

דערפָאלג״ (ז. 56).

יך מיין, ַאז מ'קען זָאגן מיט ַא פולן מויל, ניט קיין א
ָאּפהַאנדלונגען  וויינס  שערווין  אין  ַאז  הַאלבן, 
וועגן חרדים, סיי מתנגדים סיי חסידים, שטעקט 
ַא סך דער=ארץ; ער בַאטָאנט ַא סך מָאל ַאז ביי זיי איז דָא 

די מענטשלעכע ווערדע (בלע״ז: דיגניטי).
אויב אינעם בוך איז פַארַאן ַא רוגזא, ַא ּפולמוסדיקער 
טָאן, איז עס ניט וועגן חרדים און טרַאדיציָאנעל פרומע 

אידן. עס איז וועגן ַאלע ַאנדערע! דהיינו?
נָאמען  מיטן  ָאן  רופט  ער  וועמען  ַאלע  די  דהיינו, 
ַאלע  די  ַאריין  אים  ביי  גייען  דָארטן  ״ַאמביווַאלענטן״. 
קָאנסערווַאטיוון,  די  לשבטיהם,  ָארטָאדָאקסן  מָאדערנע 
די רעקרָאנסטרוקציָאניסטן און די רעפָארמער (טַאקע אין 

דעם סדר).
ביי די ַאלע, איז ער חושד ַא ניט=ָארנטלעכקייט. ער 
הַאלט ַאז ביי זיי פעלט די אמתע, פולע אומבַאגרענעצטע 
זיינען  זיי  זיין,  מודה  דָאס  מורא  הָאבן  זיי  נָאר  אמונה 
ַאז  טייווָאלים=שּפיל,  ַא  לעבן  גַאנץ  ַא  זיך  שּפילן  גרייט 

ַאן איגרתל פון ווילנע

צום ערשטן יָארצייט פון 
דעם "אּפיקורסישן רב" 

- שערווין וויין

שערווין וויין ז"ל

פָארזעצונג אויף זייט צען

ַא צעטעלע ווָאס שערווין וויין הָאט געשריבן צום מחבר, הירשע=דוד כ"ץביי דער יארצייט-אזכרה פון שערווין וויין ז"ל


