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תפלה יעדע  הערט אויבערשטער דער  - ישראל לעמו  עונה 
מצב יעדע  אין  איד יעדע  פון

íòãëàðèàä ìâò íòã èëàîòâ ïáàä ïãéà éã éåå ¨¨©¨

:ïòèùøòáéåà íòã åö èâàæòâ ä"ò åðéáø äùî¨

"úáúë øùà êøôñî àð éðçî ,ïéà íàå"(áì ,áì)áéåà .
ïáàä ééæ ñàåå ïãéà éã øàô ïééæ ìçåî èùéð èñìéåå åã©¨¨

øôñ ïééã ïåô ï÷òîñéåà êéî åèñìàæ ,ìâò íòã èëàîòâ©¨

éìò åøîàé àìù" :é"ùø èâàæ .ïáéøùòâ èñàä åã ñàåå¨¨¨

ïòî éãë ¯ "íéîçø íäéìò ù÷áì éàãë éúééä àìù
éåàø ïòååòâ èùéð ïéá êéà æà ,øéî óéåà ïâàæ èùéð ìàæ¨¨©

.ééæ øàô íéîçø ïèòá åö©

óøàãïòååòâ êàã æéà ä"ò åðéáø äùî ,ïééèùøàô ïòî ©©¨

åéðò" ¯ èìòåå øòã óéåà åéðò øòèñòøâ øòã
ïòî æà èøàòâ íäéà èàä ñàåå ."íãàä ìëî ãàî¨¨©©

øàô ï'ìòåt åö éàãë ïòååòâ èùéð æéà øò æà ïâàæ èòåå¨©©

à øòã æà ïãéà éãêéåà ?ïééæ ìçåî ééæ ìàæ øòèùøòáéå ©¨

,ïèìàäòâ êéæ èàä äùî ïééì÷ éåå èéåì ,øòååù æéà¨©

æéà ïéãä ãöî æà ïèëàøè èôøàãòâ ò÷àè øò èàä¨©©©©

?ééæ øàô íéîçø ïèòá åö éåàø èùéð øò©

èøòôèðòò"éæ "ïøäà úéá" øòãíàå" ä"ã :ãî÷ ,íéèå÷éì)

("ïéà,úååéðò òñéåøâ ïééæ áéìåö ,äáøãà æà ,©
èàä ,ïééì÷ ïèìàäòâ êéæ èàä ä"ò åðéáø äùî ñàåå¨¨©¨

ïòîòððà èùéð èñòåå åã áéåà ,"ïéà íàå" è'äðòè'òâ øò¨

æà ïâàæ ïìòåå ïùèðòî æà àøåî êéà áàä ,äìôú ïééî¨©¨©

ïééî ïòîåðòâðà èùéð èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå ñàã¨¨¨¨

øòèùøòáéåà øòã ìééåå øàôøòã ïòååòâ ò÷àè æéà ,äìôú©©

ñàã .å"ç äøéáò ìòá à ïåô äìôú éã ïøòä èùéð ìéåå©¨

èøòä øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,âéèëéø èùéð øòáà æéà¨

,"ät ìë úìôú òîåù äúà éë" :äìôú òãòé àé êàã¨
ùèðòî íòðåô úåäî øòã æéà ñò ñàåå ÷åìéç ïéé÷ ïà̈¨

äùî èàä íòã ïâòåå .íäéà øàô ììtúî æéà ñàåå¨©¨

ïòîòððà ìàæ øò ïòèùøòáéåà íòã ïèòáòâ ÷øàèù éåæà©©¨¨

äìôú ïééæא.

געשטאנען א. איז וועלכער איד, פרייען א באפאלן  כוליגאנעס  אראבישע  בלוט -דורשטיגע  פינף  זענען צוריק , יאר  ַַַַַַַָצוויי

רח"ל , מעסער שארפן א געהאט  האט  זיי פון איינער יעדער אליין. איינער נתניה אין אויטאבוס -סטאנציע  אן ַַַַַַָָביי

נישט זיך האט  ביקס , קליינע  א געהיים  אין געטראגן האט  וועלכער איד , דער ח"ו . איד דעם  הרג'ענען צו ַָָָגרייט 

דער ווען ביקס . זיין מיט אראבער  די פון פיר הרג'ענען צו געלונגען  ניסים  ניסי  מיט איהם  איז עס און ַַַפארלוירן,

איז ער און מעסערס , זייערע  חברים  זיינע  פון צוגענומען ער  האט  פאר , קומט  דא וואס געזעהן האט ָָָָָפינפטער

האנט . דער אין מעסערס  פינף  מיט ארט, פון ַַָָאנטלאפן

טענה'ט ער  און ארבעטער, טויטע פיר נעבן שטיין איד דעם געזעהן זיי האבן אנגעקומען, איז  ïאליציי  די ַָָָווען

זעלבסט -שוץ . אין גע 'הרג'עט  זיי ער האט דעם  וועגן מעסערס. זייערע מיט הרג'ענען געוואלט  איהם האבן זיי ַָָָאז 

פון  זכר א אפילו  געפונען נישט  זיך  האט עס  וויבאלד ארגומענטן, זיינע  "געקויפט" נישט  אבער  האט ïאליציי ַַַָָָָדי

אומגעברענגט האט איד דער אז  "באשלאסן", אלזא האבן אויספארשער ïאליצייאישע די ארט . גאנצן אין "מעסער" ַַַַַָָָָָָָא

טורמע לעבענסלענגליכע  פיר צו פאראורטיילט און געקייטעלט , איהם האבן זיי סיבה. שום  קיין אן אראבער ַַַָָדי

אן  צו  אריבערפירן איהם  מ 'זאל  תחנונים זיינע  אפילו באגאנגען... איז ער וואס מארדן פיר  די קעגן ַַַַָָָטערמינען,

געווארן. אנגענומען נישט זענען פארברעכער, שוידערליכע  מיט זיך  ער  געפינט דארט ווייל  טורמע , ַַָָָאנדערע

פאר אïגערעדט זיך ארעסטאנט  אידישער דער האט  באזוכט, איהם האט  טורמע  דער פון רב דער ווען ַַַַָָָָאיינמאל 

האט טורמע...". אין אריינגעווארפן מיך האט  ער און טויט , פון געראטעוועט מיך האט אויבערשטער  "דער רב: ַַָָָָדעם

רב אויבערשטען)דער דעם וועגן רעדט  ער אז פארוואונדערטער  אויבערשטער(א דער אז  ווייסטו וואו "פון געפרעגט: איהם  ַַַַ

פו געראטעוועט דיך רוצחיםהאט  אראבישע פינף די ווען צייט  דער "אין געענטפערט , איד דער  האט  טויט?...". ן ַַַָָ

ער און אויבערשטען, דעם געבעטן  איך האב מיר, אויף אויסגעשטרעקט מעסערס זייערע מיט געשטאנען ַָזענען

לעבן ". מיין געראטעוועט  ַָהאט 

ווי  אזוי] אויב והמצוות. התורה שמירת פון ווייט  ביזט דו אז עדות, זאגט אויסזעהן [דיין רב: דער איהם  ַַָָזאגט

געענטפערט: איד דער  האט  מינוטן? יענע  אין אויבערשטען צום  ווענדן צו זיך  איינגעפאלן דיר איז  ַַָאזוי
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ñòåäéìà éáã àðú ïéà èééèù(å"ô ,àèåæ)øòã
,ä"ò åðéáø äùî åö èâàæòâ èàä øòèùøòáéåà¨¨

,ïùèðòî äòæ êéà ïòååçáùå äìäú íäì ïéàù éô ìò óà")

,ïäéúåáà äùòîá àìå ,ïäéãé äùòîá àì ,íéáåè íéùòîå äøåú ìù

íéðåðçú ïéáøîå ïéçáùîå ,ïéëøáîå ïéãåîå ïéãîåò ïäù ìéáùá ÷ø àìà

("íäéúåðåæî íäì ìôåëå íäì ÷÷æð éðà ,éðôìïáàä ééæ ùèàë¨¨

èùéð ïåà ééæ èùéð ,íéáåè íéùòî ïåà äøåú ïéé÷ èùéð
ïáéåì ïåà ïòééèù ééæ ìééåå øàôøòã øàð ,ïøòèìò òøòééæ¨©

ïåà ,ééæ êéà øòôèðò ,êéî ïèòá ïåà ,øéî ïò÷ðàã ïåà©

.æéétù øòééæ ìtàã êéà¨

èäòææà ,åäéìà éáã àðú ïåô øòèøòåå éã ïåô ïòî©

ïâéøòãéð à ïéà æéà ùèðòî øòã áéåà åìéôà©

äìôú ìééåå ,úåìôú òðééæ ìîéä ïåô ïòî èøòôèðò ,áöî
ïòî èìéôøò äìôú íöò éã øàô æà ,ñéåøâ éåæà æéà©©©

äñðøt ïééæ èìòtàãøàô'î .ïèåâ íåö ïùèðåàåå òðééæ òìà©©¨

ïùéðòôøòãàá òøòãðà òìà ïåàב. ©©©

ïéàà êàð êéåà øéî ïòðøòì ,äøãñ øòâéèðééä øòã¨©

ùèðòî øòã ïòåå æà ,äìôú ïåô ïéðò íòã ïéà ãåñé©

ïòèùøòáéåà ï'øàô ïòðòååàã ÷òååà êéæ èìòèùéåæà ïåà) ©©©©

נישט ... איהם  קען  וואס דעם פאר אפילו  העלפט  אויבערשטער  דער אז אויסגעלערנט, מיך  האט  זיידע  מיין -ַַַָָ

איך  און ראטעווען, מיך זאל  ער אויבערשטען צום  געשריגן איך האב געפאר, א אין געווען  בין איך  ווען ַַַָָדעריבער

הימל . פון נסים  אפענע די אדאנק  לעבן געבליבן טאקע ַַַָבין

מקורב א איז וואס  איד  א דערנעבן געשטאנען איז  ארעסטאנט , אידישן דעם מיט געשמועסט  האט רב דער  ַַַַַָָבעת

האט אהיים , צוריקגעקומען  איז  ער  ווען שמועס . זייער  צו צוגעהערט זיך האט און הדור , גדולי  די פון איינע  ַָָצו 

אידישן  דעם און רב דעם  צווישן געש ïרעך דעם  נאנט , געווען איז ער  וועמען מיט גדול  דעם פאר  איבערגעזאגט  ַָָער

זאל ער אז אויבערשטען דעם נישט ער בעט פארוואס אזוי, אויב געפרעגט, איהם  גדול  דער האט  ַַַַַָָָארעסטאנט .

דעמאלטס אז  ארעסטאנט , אידישן דעם  פארענטפערן ïרובירט מקורב דער האט תפיסה ? פון אויך ארויסנעמען ַַַַַָָאיהם

- המעשה " "קודם געווען איז  טויט, פון ראטעווען איהם זאל ער אויבערשטען צום  געווען מתïלל  האט ער ַָָווען 

געזאגט גדול  דער האט טורמע ... אין שוין  דאך ער איז  דא אבער געלעבט ... נאך דאך  האט ער מעשה. די ַָָָָָָָָפאר

שמייכל : א ַמיט

אויסגעשטרעקטע מיט מערדער פינף  מיט  ארומגענומען איז  ער ווען מעשה ", "קודם  זאגן צו  שייך דען איז  וואס  -ַָָ

אלזא, ער , זאל צייט . יעדע  אין  תפילה , אידישע יעדע  דאך הערט  אויבערשטער דער  דען, וואס נאר  ַָָָָָמעסערס ?...

וואונדער . זעהן  וועט ער און ישועה , א אויף זיין מתïלל  יעצט  ַאויך 

איבערגעזאגט און טורמע, אין באזוך א אïגעשטאט ווידעראמאל  מקורב יענער האט  ש ïעטער, טעג ַַַַָָָָעטליכע

גדול . דעם פון ווערטער  די  ארעסטאנט אידישן דעם  ַַַפאר 

דעם דערזעהן ïלוצלינג ער  האט  גאס , דער אויף  געגאנגען איז מקורב דער ווען ש ïעטער, וואכן ַַָָעטליכע

ש א מיט  פריי". און "פראנק  גאס  דער אויף  שïאצירן ארעסטאנט  יענעם,געוועזענעם צו צוגעגאנגען ער איז מייכל  ַַַַַַַ

איד: דער איהם  זאגט פריי. ארויס  איז ער אזוי ווי פארוואונדערונג, מיט  געפרעגט איהם ַַַָאון

אויבערשטען, דעם צו זיין מתïלל  זאל  איך אז  געזאגט אליין מיר דאך האסט דו  שאלה?!... אזא מיר פרעגסט דו -ַַַַָָָָ

פריי. געווארן ארויסגעלאזט  טאקע השם, ברוך  בין, איך און געטוהן, אזוי האב איך פריי. ארויסגיין וועל  איך ַַַַָָָאון

ש ïעטער האבן זיכערהייט-קרעפטן די  ווייל  עס , האט  ïאסירט הדברים ... השתלשלות  די וויסן אוודאי דאך ַַָָָווילסטו

באזיץ  זיין  אין מעסערס  פינף מיט אנטלויפט ער ווי אראבער, פינפטן דעם  דאךגעכאïט  ער  האט  מעסערס די פון  (פיר ַַַַַָָ

קאלעגן) אומגעקומענע זיינע פון מ 'האט"גע'ירש 'ענט  און  טענות, מיינע  פון גערעכטיגקייט די געזעהן ïאליציי די האט  דאן . ַָָָָ

פריי. ארויסגעלאזט ַָמיך 

וואס איינעם פאר  אפילו העלפט, אויבערשטער "דער  א) לימודים: צוויי מיר לערנען געשיכטע , דאזיגע  די ַַָָפון

דער און זיין, מתïלל שטענדיג דארף  מענטש דער  המעשה ". "לאחר נישט קיינמאל  ס'איז  ב) נישט"... איהם ַָקען

צייט . יעדע  צו  העלפן איהם וועט  אויבערשטער 

ïסוקב . אויפ 'ן געזאגט האט זי"ע, אמת" "אמרי בעל  הרה"ק רבי, גערער  ג)דער  כ, אלהים(שמות לך יהיה "לא ָָ

שאינו אחר, הוא כאילו  ודומה אותו , עושין ואינן אליהן צועקין לעובדיהם, אחרים "שהם  רש "י, זאגט ָאחרים ".

איהם ענטפערן זיי און זיי, צו  שרייען זיי זיי. דינען  וואס מענטשן  די  צו פרעמד זענען אïגעטער  די מעולם ". ָָמכירו

געקענט . נישט קיינמאל האט ער  וועמען "אנדערער", אן ווי גלייך איז ער ַַָָנישט.
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(íéé÷î æéà øò ñàåå äåöî òãòé ééáï÷øàèù êéæ øò óøàã ¨©©

ïäåèôéåà ïò÷ øò ,çë ïñéåøâ à èàä øò æà ïñéåå ï'èéî©¨©

íéé÷î ïéåù èàä øò éåå íòã êàð øòáà ,ïëàæ òñéåøâ©¨¨¨

ïèëàøè ïåà ,ïééì÷ ïèìàä êéæ øò óøàã ,äåöî éã ïòååòâ©©©

øàð æéà ñòìà .ïäåèòâ èùéðøàâ èàä ,ïééìà øò æà©©¨¨©¨

.øòôòùàá ïåô çë ï'èéî©

éåæà,ò"éæ øò'æéáæòî ì'êåøá éáø ÷"äøä èâàæòâ èàä ©¨¨

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt ï'ôéåà(àë ,âì)

éãåáë øåáòá äéäå ,øåöä ìò úáöðå éúà íå÷î äðä"
øòôòùàá ï'èéî ïéá êéà ïòåå ."øåöä úø÷ðá êéúîùå©

ìåëéáë("éúà íå÷î äðä")ïòååàã êéà ïòåå ,èñééä ñàã ,¨©

ñèìàîòã ,äåöî òøòãðà ïà íéé÷î ïéá êéà øòãà̈©©¨

à èéî ïìòèù÷òååà êéæ øò ìàæ ,"øåöä ìò úáöðå"¨©©

äéäå" .êéæ ééá ïìàô èùéð ìàæ øò ïåà ,èéé÷èñòô¨©

,"øåöä úø÷ð êéúîùå" ,ïòðòååàã ï'ëàð ,"éãåáë øåáòá¨©

.ïééì÷ ïèìàä êéæ ùèðòî øòã óøàã©©

קליינע א  פון  נאר אפילו  חשיבות דאס  - השקל  ָָ'מחצית '
ïעולה

ï'ôéåàäùøt øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt(æ ,ãì)ä÷ðå"
÷"äøä ,éáø øòîéðàìñ øòã èâàæ ,"ä÷ðé àì¨¨

ò"éæ "ìàåîù éøáã" ìòá(àùú úùøô ùéø)øòã æà©
ïééìà èùéð êéæ ïò÷ ñàåå ãéà ïãòé èâéðééø øòèùøòáéåà¨©

êéæ èðòøá õøàä ïééæ øòáà ,íéîât òðééæ ïåô ïâéðééøtà̈¨©

òøä øöé øòã øàð ,'ä úãåáò åö ïøòèðòðøòã åö¨

ïò÷ øò æéá ,ééðñàãðåô ìàî ñòãòé íäéà èìëéåøèù¨¨

øòã èâéðééø ,íòðééà àæà .èøà ïåô ïøéø èùéð êéæ¨©©

.ì"ëò ,íéîât òðééæ òìà ïåô øòèùøòáéåà©

דער פארקערט, ס'איז  ווען אז  אויס, קומט ז"ל  רש"י פון ווערטער  די  פון אז  געזאגט , אמת" "אמרי דער ַַָָהאט

ווער ער און אויבערשטען צום שרייט  און רופט  צוםמענטש  נאנטקייט  זיין  אויף סימן  א איז געענטפערט , ַָט 

אויבערשטען.

אמונה מיט שטארקן צו  זיך אזוי ווי עצה  אן זי"ע , מבעלזא שלום  רבי הרה "ק געבעטן אמאל  האט  יונגערמאן  ַַַַַַָָא

דאווענען...". גיי חיזוק . האבן  נישט דארפסט "דו  געענטפערט: איהם רב בעלזער דער  האט  באשעפער. דעם ַַַָָאין

פארזיכערט מענטש  דער  איז  הארצן, טיפן פון תפילה פון כח  מיט 'ן אז זאגן , צו געמיינט  האט רב בעלזער ַַַָָדער

די  פירט אויבערשטער  דער ווי זעהן קלאר  וועט  ער ïראבלעמען. זיינע  אלע פון ווערן  געראטעוועט  וועט ער ַַַָָאז 

וועלט .

ïאניעוועזשער דער אין געלערנט ער האט בחור, אלס  מעשה : פאלגענדע די העובדא, בעל  פונעם געהערט האבן ַָָָָמיר

קיין  געפארן צייט  צו צייט פון ער איז חסיד, סלאנימער  א אלס  זצ "ל. שך מנחם  אלעזר רבי גאון ביים ַַָָישיבה,

גרויסער א געווען איז בחור דער וויבאלד זי"ע. שלום" "נתיבות בעל אדמו"ר כ "ק רבי'ן, זיין צו שבת אויף  ַַירושלים

געפרעגט איהם  שך הרב האט  אמאל שך. הרב  ביי חביבות פון  גענאסן ער האט  געלערנט, פיין האט  און ַָָָָָבעל -כשרון,

ער און שלום ", "נתיבות דער רבי'ן, זיין צו פארט ער  אז  געענטפערט , ער האט ירושלים. קיין פארט  ער ַַָָָָפארוואס 

יענעם שלום", "נתיבות  דעם  רבי'ן, זיין פון געהערט  האט ער  וואס ווארט  א ישיבה, ראש  פאר 'ן איבערגעזאגט ַַָָָָָהאט

תשא)שבת כי  פרשת שבת געווען איז חדש (וואס זוהר  פון ווערטער  די השירים)אויף שיר  דער(אנהייב  ווערט דערפאר  אז , ַַָָ

געזאגט האט  ער  ווייל  תצוה , ïרשת אין  דערמאנט נישט ע "ה רבינו משה  פון לב)נאמען לב, אם(פרשתינו , "ועתה  ָָָ

געשטראפט ע "ה רבינו משה איז פארוואס  מפרשים, די פרעגן  כתבת". אשר מספרך נא מחני  אין ואם חטאתם, ַָָתשא

זיין  מוחל  זיי זאל  אויבערשטער דער אז  ישראל , כלל  פאר נפש  מסירות געהאט  דאך האט ער  דערפאר? ַַַַָָָָגעווארן

העגל ? חטא דעם 

אין" "ואם געזאגט , האט  ער  ווייל  עונש אן באקומען האט  רבינו משה אז געענטפערט, רבי סלאנימער דער ַַַָָָָָהאט

געווען  איז ער  אז אויס  זעהט עס אידן. די פון עבירה  די זיין מוחל  נישט  וועט  אויבערשטער דער  אויב און -ַ

ווערן  דערמאנט נישט זאל  נאמען זיין אז  געווארן געשטראפט  ער איז  דעם  וועגן העלפן. וועט תפלה  זיין צו ַָָָָמסוïק

ו תצוה , ïרשת תפלהאין זיין אז זיך ביי זיכער זיין דארף אמת, גאנצע די מיט מתïלל  איז וואס  מענטש  דער ַַַָוייל 

הימל . אין ווערן אנגענומען ָוועט

בחור: דעם  צו געזאגט  און דערפון, געהאט הנאה  זייער שך הרב האט געדאנק, דעם ַַָָהערנדיג

ווייטער פאר  אזוי, אויב  רבי'ן)- תורה ...(צום דברי אזעלכע  וואך יעדע דארט  פון מיר ברענגט  און ַַָָָ
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èîå÷ïééøà èùéð èìàô ùèðòî øòã ïòåå æà ,ñéåà©©©

øò ñàåå ñòìà èåè øò øàð ,ùåàé ïéà äìéìç¨©¨

ïâéðééøtà íäéà øòèùøòáéåà øòã èòåå ¯ "ä÷ðé" ,ïò÷ג, ¨

èùéð èâéðééø ¯ "ä÷ðé àì" ùèðòî øòã ñàåå ñàã êéåà¨¨

ì"ëò ,ïééìàד. ©

øòãøòèðòð êéà ïò÷ éåæà éåå ,ïâàæ èùéð øàè ùèðòî¨©

éåæà ïà øéî êàã èîå÷ ñò ,øòôòùàá íåö ïøòåå©¨¨©

èâàæ íòã óéåà ?úåøéáò òìéô òðééî áéìåö ,øòååù¨

äøãñ òâéèðééä áééäðà ÷åñt øòã(âé ,ì)ìë åðúé äæ" ¨

óøàã ùèðòî øòã ."úéöçî ...íéãå÷ôä ìò øáåòä©

,èñééä ñàã ,"èôìòä" à ¯ "úéöçî" à ïòâðòøá øàð¨©©¨

ñò èòåå øòèùøòáéåà øòã ïåà ,"èéé÷âéðééì÷" à åìéôà©©

øàð èðòôò ùèðòî øòã áéåà .èôàùáéì èéî ïòîòððà̈©¨

,ïäåè åö çëá æéà ùèðòî à ìéôéåå ,"ìëòì" ïééì÷ à©©

ñàã ïâéãðòåöåö ïôìòä íäéà øòèùøòáéåà øòã èòåå¨

.òâéøòáéà

éåæàò"éæ "áì áèéé" ìòá ÷"äøä èùèééè,"áì áèéé") ©

("àùú éë" ä"ãäøãñ áééäðà ÷åñt íòã(âé¯áé ,ì) ¨

åðúé äæ ,'åâå íúåà ãå÷ôá 'äì åùôð øôåë ùéà åðúðå"
."ùãå÷ä ì÷ùá ì÷ùä úéöçî íéãå÷ôä ìò øáåòä ìë
ïòâðòøá ùèðòî øòã óøàã ñàååøàô ,øòååù æéà äøåàëì©¨©

ï'äðòè êàã ïò÷ øò ?úåøéáò òðééæ óéåà "ùôð øôåë"¨

,"øîåç" íòã êøåã ïòâðåàååöòâ "ñðåà" ïà æéà øò æà©©

øôò" ,ãøò øòã ïåô ïøàååòâ ïôàùàá êàã æéà øò ìééåå¨©©¨

ïòâðòøá ïñééäòâ äøåú éã èàä íòã óéåà ?"äîãàä ïî¨

ïåô "áééäðà" íòã æà ,ïòðøòì åö ,"ì÷ùä úéöçî" à©©¨

äãåáò éã(äãåáò "òáìàä" à)øòðééà øòãòé êàã ïò÷ ©©¨

"úéöçî" à ùèàë èùéð èâðòøá øò áéåà ïåà ,ïäåè¨©

øôåë" à ïòâðòøá øàôøòã øò óøàã ,äãåáò éã ïåô©©©

."ùôð

ñàãæà ,ïâàæ ñàåå ïùèðòî øàô øòôèðò ïà æéà ¨©©¨¨©

øàð ,ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã ééæ ïìéåå úîàá¨

tàøà ètòìù ,úååàú òðééæ èéî "øîåç" øòã ,óåâ øòã©¨

øöé íòðåô èãòøòâøòáéà èøòåå øòðééà .ùèðòî íòã
óéåà êéæ èøòæééá ,øòèééååö à .úåãî òèëòìù åö òøä©

øòã æà êéæ èâàì÷àá ,øòèéøã à .èéé÷âéðééì÷ òãòé©©¨©

à ïåà ,ì"çø úååàú òâéìéá åö íäéà èéö òøä øöé©

ñàã ïåà ,úåìöò øòãà úåáöò åö íäéà èéö ,øòèøòô¨¨

èìàåå êéà ïòåå ,êéæ ééá èëàøè ùèðòî øòã .ïëééìâ©¨

êàã êéà èìàåå ,úåãî òèëòìù òìà éã èàäòâ èùéð©©¨¨

."íìùä íãà" ïà ïòååòâ©

øòãóéåà ãéà à ïåô úéìëú øòã æà ,øòáà æéà úîà¨©©

ïâò÷ ïôîò÷ ïåà úåðåéñð ïáàä åö ,æéà èìòåå øòã¨

øòèùøòáéåà øòã èàä ,ìîéä ïéà .òøä øöé ïééæ¨

øöé à èùéð ïáàä ñàåå íéëàìî øòèðæéåè øòâéìãðòö¨¨©

ùèðòî íòã ïôàùàá èàä øòèùøòáéåà øòã øàð ,òøä¨¨©©

øòã æà ïñéåå óøàã øòðééà øòãòé ïåà ,úåðåøñç èéî©©

,äãåáò ïééæ áéùçî æéà ïåà ,èåâ íäéà ïò÷ øòèùøòáéåà
.úåðåøñç òðééæ òìà õàøè¨©

åìéôàíåö ïòîå÷åöðà ùèðòî ï'øàô øòååù æéà'ñ áéåà©¨

ùèðòî øòã æà ïò÷ðòãòâ øò óøàã ,âøàá õétù©©©

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ïò÷ øò ñàåå ïäåè åö áéåçî æéà¨¨

(é ,è úìä÷)."äùò êçëá úåùòì êãé àöîú øùà ìë"
,úåçåë òðééæ èéåì èéé÷ëéìâòî ïééã ïéà æéà ñàåå ñòìà©¨

סדרהג. היינטיגער דער אין ïסוק  ד)אויפ'ן געברענגט(לג, ווערט עליו ", עדיו איש שתו ולא "תפלה "ויתאבלו (ספה "ק

ויקהל) ïרשת אנהייב איזלמשה ", העגל חטא פונעם ïגם  עיקר דער אז  זי"ע , לובלין פון רבי'ן הייליגן פון נאמען אין ַָָ

נישט האבן זיי עגל . דעם  געמאכט האבן זיי ווי דעם נאך געטרויערט האבן אידן די וואס  דעם אין ַַַָָָָָבאשטאנען

נישט טאר מענטש  דער און ממעל", אלקי "חלק א איז וואס  נשמה, הייליגע א האט  איד יעדער אז  ַַַַַָָָפארשטאנען

אויבערשטען. צום אומקערן זיך ער  קען ווייטער און דא פון עבר. אויפ 'ן ָקוקן 

אמת"ד . "שפת דער  שרייבט  ועוד)אזוי תרל"ב, שנת סדרה(תשא היינטיגער דער אין ïסוק ג)אויפ 'ן את (לא, "אך ַ

דרש 'ענען חז "ל די תשמורו ". כב)שבתותי לא, במדבר אראïנעמען (ספרי מ'דארף אז  וגו', הזהב" את "אך ïסוק  ַַַָאויפ 'ן

"חלודה" אויס("ראסט ")די זיי גליעט  מען איידער  מדין , פון כלים  די דערמיט .("הגעלה ")פון באנוצן קענען צו זיך כדי ַָ

ïסולת  דאס  אוועק נעמט מענטש  דער וואס דעם  דורך  תשמורו", שבתותי את "אך  דא, אויך  מרמז  ïסוק דער ַָָָאיז 

סïעציעלע א מען דארף  דעם אויף  און וואכן-טעג, די אין אויך שבת פון קדושה די אויס זיך  ש ïרייט הארץ , זיין ַַַָפון

טעג  זעקס די אין  השתוקקות א און רצון א האט מענטש דער  וואס  דעם  דורך געטוהן ווערט  שמירה  די ַַָָשמירה.

באשעפער . פאר'ן רוח נחת א מאכן צו וואך, דער ַַַַָפון
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ùèðòî øòã ñàåå äìåòt òðééì÷ òãòé .ïäåè åèñìàæ¨¨

ïòèùøòáéåà íòã ééá áåùç øàâ æéà ,èåèהøòã . ¨

ìàæ øò æà øàð ùèðòî à ïåô èøòãàô øòôòùàá©¨©¨©¨

áöî ïééæ èéåì ïåà úåçåë òðééæ èéåì ïòðéã íäéàוééá .
èðøòì ñàåå ãéîúî øòã êééìâ ïòðòæ ,ïòèùøòáéåà íòã¨

èòáøà ñàåå øòèòáøà øòã ïåà ,èëàð ïåà âàè äøåú¨©©¨©

דערה . אין און לענג, דער  אין מאס, א געהאט האבן משכן פון כלים אלע  אז  געפינען מיר  זאגן, המוסר בעלי ַַַַָָָדי

"כיור" דער  געווען איז  מאס , א געהאט  נישט האט וואס  כלי איינציגסטע  די געוואשן ברייט . זיך האבן  כהנים די (וואו ַַַָָָָ

פיס) די  און הענט  דערדי איז פארוואס  געווען. איז  עס  ברייט  ווי און לאנג ווי מאס, א תורה די נישט זאגט  דארט  .ַַַָָָָ

געמאכט האט  ע "ה המלך שלמה  וואס  "כיור" דעם ביי שווער, איז  אויך כלים? אנדערע  די ווי אנדערש געווען ַַַָָכיור 

זאגט ïסוק  דער ווי שיעור, א יא שטייט המקדש, בית ב)אין ד, משפתו(דה"ב באמה  עשר מוצק הים  את "ויעש ַָָ

וואס "כיור" דעם  ביי און "כיור", פאר'ן מאס  א יא דארט  שטייט פארוואס  שווער, מער נאך דאך איז שפתו ". ַַַָָָָָָָאל 

זיין? געדארפט האט עס  גרויס  ווי תורה  די נישט  זאגט משכן, פאר'ן געמאכט  האט  ַַַָָָמשה

ראשונים די ווי שïיגלען, פון געווארן געמאכט דאך איז  "כיור " דער אז המוסר , בעלי די עזרא,ענטפערן אבן (רמב"ן , ַַָָ

ויקהל) שïיגלעןפ' זייערע  אוועקגעגעבן האבן  פרויען די אז  ח"ו)זאגן, עבירה  אן פאר געצילט  געווען לכתחילה זענען און (וואס  , ַַַַָָָ

אויבערשטען. דעם פאר געווען מקדיש  עס  האט האבן פרוי יעדע אז  התורה, על ïירוש זיין אין  שרייבט הרמב"ם בן אברהם (רבינו ַַָָ

אויף  געווארן צעהאקט  עס  איז אזוי און שïיגל, אינעם אריינגעווארפן און שטיין א נישטשטיקער)גענומען תורה  די האט  דעם וועגן . ַַַַָָָ

דער וואס  "משהו" יעדער  אז לערנען, צו אונז  זיין, געדארפט  האט  "כיור" דער  גרויס  ווי  מאס  א א ַַַַַָָָארויסגעשריבן

יצר, זיין אויף מענטש  פון התגברות יעדע  און אויבערשטען, דעם ביי חשוב איז הרע , יצר זיין צעברעכט מענטש 

הימל . אין באליבט  גאר ַָאיז

עס אז  מיר  געפינען בהמה  א ביי נאר בהמה. די פון מענטש  דער איז  אנדערש  געזאגט, אמאל האט גדול  ַַַַָָָָא

"סימנים", די  פון רוב דעם אדורכגעשניטן  מ'האט אויב נאר  געווארן, גע 'שחט'ן איז  בהמה די ווי גערעכנט נישט ַָָָווערט

אויבערשטען. דעם פאר זיך פון מאכט ער וואס  "קריץ " קליינער א אפילו חשוב איז  מענטש , א ביי ַַַַַָָאבער 

התוספות בעלי די זאגן פרשתינו)אזוי זקנים", פארשטיין ("מושב צו שוועריגקייטן געהאט  האט  משה וואס  דעם  אויף ַַַָָָ

שווער, איז  פייער . פון מטבע א ווי אזוי געוויזן איהם  האט אויבערשטער דער און השקל ", "מחצית פון שיעור ַַָדעם

באשטייט שקל  א אז געוואוסט דאך האט  ער השקל "? "מחצית דעם  פארשטיין צו  געïלאגט זיך  משה  האט  ַַַַַָָָָָפארוואס

"גרה " צוואנציג השקל")פון גרה .("עשרים  ָ

נפש" "כופר געבן מענטש  דער שוין קען וואס  געוואונדערט  זיך האט  משה אז התוספות, בעלי די (זיךענטפערן ַָָ

אויסלייזן) אויבערשטען.צו  דעם  פאר געבן זיי קענען קלייניגקייט  אזא אפי' יא! געזאגט, איהם  אויבערשטער דער  האט  .ַַַָָ

אין  גיין  וועסט  דו אויב אפי' השם? עבודת צו נעמען צו זיך  האסטו וואס  מענטש: מיט 'ן טענה 'ט הרע  יצר ָָדער

ביי  ווערד א נישט סיי-ווי האט  וואס  צוויי, אדער שעה  א ווי מער  לערנען נישט סיי-ווי דאך וועסטו  המדרש, ַַָָָָבית

דאס נאר אויבערשטען. אויבערשטען,דעם  דעם  פאר באוויליגט איז  התמדה , גרויס  מיט  לעת, מעת א שעה 18 לערנען ַַַָָ

לערנען?... גיין נישט אינגאנצן זאלסט  דו  אז בעסער דאך איז באווייזן... נישט ממילא דאך קענסטו דאס  ַַַָָָָאון

גארנישט ...". אדער גאר, "אדער הייסט  וואס  קליïה די אלס  אידן, ערליכע  דורך באצייכנט ווערן געדאנקען ַַַַָָָָָאזעלכע

הארץ . פון אויסצורייסן שווער זייער  ליידער איז קליïה ַַַאזא

יארן ו. לעצטע  זיינע אין איז  ירושלים, אין ישיבה  מירער דער פון ישיבה  ראש זצ"ל , פינקל  צבי נתן רבי גאון ָדער 

מסירות  גרויס מיט שווער . גאר אנגעקומען איהם  איז ריר, יעדער רח "ל . יסורים  בעל  גרויסער א געווען ַָָליידער

איז ער ווען ישיבה . די פינאנציעל  אויסצוהאלטן כדי וועלט  דער איבער ארומגעפארן  ישיבה ראש דער איז ַַַָנפש ,

ביי  ישיבה, דער  פון היכל  אין שיעורים געזאגט  נפש מסירות מיט  ער האט ירושלים, אין  היים, דער אין ָָגעווען

געלעגנהייט . מעגליכער  יעדער 

שיעור  דעם זאגן צו ישיבה  אין אריינגעקומען שוין איז  ער ווען  ארט )אמאל זיין אויף געזעצט שוין איהם האט(מ 'האט , ַַָָָָָ

עטליכע גע ïרובט  האט  ער ווארט. א אפילו  ארויסצוזאגן מויל , דאס עפענען  געקענט נישט  ליידער צבי נתן ַַַָָָָהג"ר

זצ"ל צבי נתן רבי האט  נישט", גייט "עס אז  זעהענדיג שיעור . דעם אנצוהייבן כוחות, איבערמענטשליכע  מיט ַָָָמאל ,

ïאïיר: אויפ 'ן געשריבן האט ער ïאïיר. שטיקל  א און פעדער א ברענגען איהם מ'זאל  הענט, די מיט ַַַַָָגעוויזן

ïרובירט ...". האב "איך ָ"ניסיתי"...
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זיינע לויט  טוהן נאר דארף מענטש דער אז געוואוסט שטענדיג האבן  ישראל גדולי די ווי מיר , זעהען דעם ַַָָפון

אויבערשטער ... דער ענדיגט-צו איבעריגע , דאס  און ïרובירן, דארף  מענטש  דער ַָכוחות.
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("äîùì äøéáò"èùéð äìéìç êéæ ìàæ ñò éãë ,óéåàðáéåà ,¨

øòãðé÷ òùéãéà ééá ú÷åìçî ïøòîøàôזñìà ò÷àè . ©©©

דעניאז. אפרקסתא ותשובות שאלות קסה )אין בראשוב,(סימן  אבד"ק  זצ"ל שפערבער דוד מוה "ר הגאון ברענגט 

שטאט דער אין ïאסירט האט וואס מעשה א ספר, א פון איהם פאר געווען מעתיק  האט  תורה  בן א ַַַַַַָָָָאז 

הגאון  רב  דער אויסגעקליבן. איהם האבן לייט שטאט  די וואס  רשע , א חזן, א אהין געקומען  איז  עס  אז ַַַַָָָקעמפנא,

דע האט שטאט . אין מחלוקת א אויסגעבראכן האט עס און חזן, דעם קעגן געשריגן האט  ז "ל , שמואל  יוסף רר' ַָָָָָ

שמעון  דאזיגער דער הלשון: בזה שרייבענדיג ז "ל, מפוזנא יוסף ר' הגה "צ מיט  געווען מתייעץ  זיך  ז"ל  (אזוי גאון ַָ

געהייסן) חזן דער  שבתורה"האט אתין  "כל  דרש 'ענט  סאך), א עסט ער זאגן , צו  מיינט איז(ער  ער ווען אבער  וכו', החזיר  את , ַַָָָ

"את" דאזיגן דעם  דרש 'ענען פון אïגעשיידט  זיך ער  האט  תירא", אלקיך ה' "את צו  אגעקומען אפילו  נישט  האט  (ער ַַָָָָ

שמים) יראת .האר ָ

ס 'איז במחלוקת, מלהחזיק בהיכל, צלם להעמיד  מוטב רב: קעמפנער צום  צוריקגעשריבן  רב ïאזנער דער ָָהאט

אידן. ביי  מחלוקת אנצוהאלטן איידער  ווי ח"ו, היכל  אין צלם א אריינצושטעלן ַַַָבעסער

דזשיקוב 'ער דער האט  בימיו , הויפן רבי'שע  גרויסע  צוויי צווישן אויסגעבראכן האט  וואס  מחלוקת געוויסע  א ַָָָָביי

זצ"ל  נועם אמרי בעל  הרה"ק  צדדים)רב, די פון איינע מיט  משïחה  בקירבת נאענט  געווען  איז אריינגעצויגן (וועלכער נישט געהיטן זיך ַָ

זיין  פון  און הונגעריג , געווען איז וואס  לייב א צו משל , א דערויף געזאגט האט ער  און מחלוקת, די אין ווערן ַַָָָצו 

ריח . שלעכטער  א ארויסגעקומען איז  ַַמויל 

מויל ? מיין פון  ארויס קומט ריח פארא וואס  פערד: דעם פרעגט לייב דער און  פערד, א דורכגעגאנגען דארט  ַַַַַָָאיז 

האט ער און מלך? צום מען רעדט אזוי כעס, אין געווארן לייב דער  איז  ריח . שלעכטער  א פערד , דער  ַַָָענטפערט 

ארט . אויפ'ן צעריסן ָאיהם

געענטפערט ער האט פערד, מיט 'ן ïאסירט  האט  עס  וואס  הערנדיג און וואלף, א דורכגעגאנגען איז  ַַַָָָָש ïעטער

ער און ליגנער!", א "ביזט לייב: דער שרייט  טעם. זיסן א פון ריח  א ארויס  קומט  מויל  זיין פון  אז  לייב, ַַַַַַפאר'ן 

געווען  איז  וועלכער פוקס, דער געקומען איז שïעטער  צעריסן. גלייך איהם אויך  פראגעהאט די אויף און קלוג, ַָ

געענטפערט: פוקס  קלוגער דער האט מויל , זיין פון  זיך ש ïירט עס  וואס לייב ָָפונעם

געראטעוועט פוקס דער איז  אזוי און - שמעקן... נישט קען איך און פארשטאïט, איז נאז  מיין המלך , אדוני -ַַַָָ

טויט . זיכערן א פון ַָגעווארן

דערין. אריינצושמעקן נישט הצלחה , די איז  מחלוקת יעדע ביי נמשל : דעם  אויסגעפירט  נועם " "אמרי דער ַָהאט

כבודי. תחד אל  ובקהלם  נפשי, תבא אל  בסודם

זצ"ל  אלעקסאנדער  פון העניך  רבי ליקוטים)הרה"ק  לטובה, חשבה בספר "בסודם"(מובא ïסוק דעם  געטייטשט ָהאט 

"בסודם" אבינו, יעקב זיך בעט  מענטשן, העכערע  צווישן סוד, ïי על  איז  מחלוקת די זאגן, מענטשן נפשי, תבא ָאל 

נישט נאמען זיין זאל  פונדעסטוועגן גערעכט , זענען זיי אז איז  סוד ïי על  כוונה  זייער אויב אפילו נפשי, תבא ַַָָאל 

מחלוקת. די ביי ווערן דערמאנט

ïשעכוב, שטעטל  א אין מחלוקת א אויסגעבראכן האט זצ"ל  מ ïילץ  צדיק  שפתי בעל הרה"ק  פון תקופה  דער ַַָָאין

שוחטים . אלס דארט ווערן אויפגענומען געוואלט האבן וואס קאנדידאטן געווען זענען וואס אידן צוויי ַַַָָָָָצווישן

ארום מענטשן די צווישן אבער  טובות, מדות בעלי מעשה , ואנשי חסידים געווען זענען  אליין שוחטים  צוויי ַַָדי

שוחטים, צוויי די פון איינער האט קריגעריי. שטארקע  א אויסגעבראכן האט עס  און ïארטייען, צוויי געווארן איז ַַַָָָָזיי,

טוהן. זאל  ער וואס  אנפראגע דער מיט  רבי'ן, צום טעלעגראם א געשיקט חסיד , ïילצער א געווען איז ַַַַָָָוועלכער

פיס, דיינע  נעם מען. אנטלויפט  פייער  א פון און פייער, א איז מחלוקת צוריקגעשריבן: צדיק " "שפתי  דער ַַַָהאט

דארט . פון ומיד תיכף  אנטלויף ַָאון

און  שטאט , אין ריב מחרחרי די פון געווען איז  וועלכער איד, אנדערן אן צו אנגעקומען  בריוו  דער איז ַַָָבטעות

נישט - חסיד ïילצער ערליכער דער שוחט, דער  איז  ליידער, שוחט . פארן ברויוו דעם איבערגעגבן נישט ער

וועלט דער פון אוועק טעג עטליכע  ביז  איז  ער און מחלוקת, די פון אïגעשטאנען נישט  - בריוו דעם ַַַָבאקומענדיג
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משïחה די פאר  זיין מוחל  נישט שוחט דעם פון אïשטאמיגע די קענען הזה  היום  עד אז  מען, דערציילט ַַַָרח"ל .

רבי'ן. ïילצער  פון בריוו  דעם שוחט דעם פאר  איבערגעגעבן נישט  האט ער וואס  ריב , מחרחר  יענעם ַָָפון

הקדוש  של"ה פון ווערטער די נאכגעזאגט  שוין האבן יד)מיר  אות בריות, האותיות, איז(שער מחלוקת פון איסור  דער  , ָָָ

פארלענדט . וואס פייער  א איז עס רח"ל, פייער דאס זיך צעש ïרייט  פונק איין פון ווייל  במשהו, ַַָָאפילו 

ווארט דאס  באטראכט מען ווען אז ז "ל , סג"ל  פנחס מוה "ר המופלג הגאון משארי ושמעתי ווייטער: ער ַַַָָשרייבט 

אפן אביסל  איז  מ' אות דער אותיות. די צווישן  חילוק  א מען זעהט דף "מחלוקת", סנהדרין מסכת אין זאגט גמרא די (ווי  ַַָָ

רווח) דרווח  כיון  דמיא, לצינורא דמי תיגרא האי מרמז ,ז', איז  דאס .ïארא גייט ק' און ארויף, גייט ל' אפן. אינגאנצן איז ח' ,ַַַָָָ

באלד  נישט  מען פארמאכט  טאמער  און  געזאגט , עïעס  האט יענער - ע ïעס  מיט אן זיך  הייבט  מחלוקת יעדע  ַַַַָָָָאז 

העכער ארויף  פלאקערט מחלוקת די ארויף, שטרעכל  א ל', דער  שïעטער און ח', א ווי אפן עס  ווערט  מחלוקת, ַַַַַָדי

פלאקערט עס  ערד, צו דער ביז  הימל  פון שוין ברענט מחלוקת די ,ïארא שטרעכל  א ק ', דערנאך און העכער, ַַַָָאון

וואס המטה , משענת א איז  אינמיטן ו' די פיס . די אויף  גוט  שוין שטייט  עס ת', צו קומט עס ביז  זייטן, ביידע  ַָפון

וכדומה, ביזנעס , א אויסגעבראכן, האט  מחלוקת די פארוואס סיבה א זיין  דאך מוז עס מחלוקת. די אנהאלטן ַַַַָָָָָקען

הדמיון. וא"ו דער איז  דאס  און סיבה , א זיין דאך מוז  ַָָע ïעס 

די  פאר סיבה  די געווען איז  וואס שטעקעלע  קליינע דאס לנחש , נהפך המטה  זה  אבל  שלה "ק, דער אויס ַָָפירט 

די  זעהן צו  זיין צו  זוכה האפט  וואס  דער איז  דערפאר, שלאנג, א אין פארוואנדלט  שïעטער ווערט  ַַַַַָָמחלוקת,

קליינעם א פון אפילו מחלוקת פון דערווייטערן זיך זאל  ער און הנחש  זוהמת דער פון אנטלויפן ער זאל  ַַַָָשכינה,

ביי  געפינען מיר  ווי אזוי זרה, עבודה פון  עבירה  די ווי ערגער  איז מחלוקת פון עון דער אויס : פירט ער ַָטראïן.

ע "כ . שאול , און אחאב

המכלה במחלוקת נפשותיכם את תשקצו אל  ז"ל : אברהם  רבי זון זיין צו בריוו א אין שרייבט  ז "ל  רמב"ם ַדער

און  געווארן, שווארץ זענען ווייסע געזעהן האב איך ווייטער: שרייבט  ער און עוד, נשאר ומה  והממון, והגוף ַָָהנפש

געווארן וויינ אראïגענידערט זענען שרים און געווארן, צוגעטשעïעט זענען מש ïחות און געווארן, ווייניגער זענען ַָָָָיגע

צוטיילט זענען אידן פון קיבוצים  און געווארן, אויפגעטרייסעלט זענען שטעט גרויסע און גרויסקייט, זייער  ָפון

אלעס געווארן, פארשעמט זענען  מענטשן מכובד'יגע  און געגאנגען, פארלוירן זענען מענטשן באגלויבטע און ַַַַָָגעווארן,

די  און חכמה, דברי געזאגט  האבן חכמים  די און נביאות, געזאגט האבן נביאים מחלוקת. פון סיבה דער ָָָָצוליב

דעם דערגרייכט נישט  האבן זיי אבער מחלוקת, פון שלעכטס  דאס וועגן דערציילט  און געזוכט האבן ָָָָָָפילאסאפן

אלע פון דערווייטערן זיך און  דערפון, אנטלויפן און מחלוקת, האבן פיינט  איר זאלט  דעם  צוליב דערפון. ַַָָתכלית

פריינט ... און אויסלייזער און ליבהאבער ָזיינע

און ח . פידלער , א געקומען איז טאג, שיינעם  א אין אנדערן. דעם נעבן איינער געוואוינט  האבן אידן רייכע ַַַָָצוויי

ביידע געזאנגען. שיינע פידל זיין מיט געשïילט און שכנים, רייכע  ביידע צווישן הויף  אין  אוועקגעזעצט זיך ַַָהאט

פארגעניגן. גרויס  דערפון האבנדיג פידל -ש ïילן, זיין צו צוגעהערט זיך  און געזעסן זענען שכנים , ַָרייכע 

וויכוח א אויסגעבראכן האט ארט, דאס פארלאזט האט און ש ïילן געענדיגט  האט פידלער דער ווי דעם ַַָָָָָָָָנאך

געש ïילט האט  פידלער דער  אז גע'טענה'ט  האט עשירים , צוויי די פון איינער יעדער שכנים. רייכע  ביידע  ַָָצווישן

און  גערעכט, איז  ער אז  "ראיות" פארשידענע  ברענגענדיג זייערס, ביי געהאלטן זיך האבן ביידע איהם ... ַַַָלכבוד

פידל . מיט 'ן ש ïילן מען זאל כבוד, זיין פאר  אז פארדינט האט וואס  דער איז ער ַַַַָָָָפארוואס 

"ïסק'ענען" זאל  ער  זצ"ל , ביהודה " "נודע בעל  גאון צום אריבערגעגאנגען זיי  זענען דורכקומען, זיך קענענדיג ַַָנישט

יעדן  פון - רענדלעך 200 דין בעלי רייכע צוויי די פון פארלאנגט  האט ביהודה " "נודע דער גערעכט. איז עס ַַָווער

וועט ער ווען אינדערפרי, צומארגנס  קומען געהייסן זיי האט ער  געלט". "ïסק  - רענדלעך 100 זיי, פון ָָאיינעם

"ïסק". דעם ַארויסגעבן

געזאגט: ביהודה : "נודע  דער  האט  רב, צום  געקומען צומארגנס  זענען דינים" "בעלי רייכע  צוויי די ָָָווען



פרה  - תשא כי  - קוואל פרשה èדער

,"ùåá äúà äîì" :èâàæòâ íäéà øòèùøòáéåà øòã¨

èæéá åã ¯ "úøçáð êëì" ?êéæ åèñîäòù ñàååøàô©¨

èñàä åã ìééåå øàôøòã ò÷àè ïøàååòâ ïáéì÷òâñéåà¨©©¨

íòã êøåã ,ú÷åìçî ïåô ìàøùé ììë ïòååòèàø èìàååòâ¨©

.ìâò íòã èëàîòâ èñàä åã ñàåå¨¨©

äãîñò æéà úåãçàá æéà ïòî ïòåå ,äáåøî äáåè
èâðòøá éåæà .úåáåè úåòtùä òìà åö ìâåñî©

ì"öæ "ìàåîùî íù" øòã(á"øòú úðù ,àùú 'ô)ïâòåå
ï'èéî ïòååòâ øäèî êéæ ïáàä íéðäë éã ñàåå íòã¨¨

,"ìàåîùî íù" øòã èáééøù ."øåéë" íòðåô øòñàåå©
èâàæ ïúðåé íåâøú øòã(éãå÷ô 'ô)æéà øåéë øòã æà ¨©

èâàæ ÷åñt øòã ìééåå ,äáåùú ïåô ïéðò íòã óéåà æîøî¨

(æè ,'à äéòùé)ãâðî íëéììòî òåø åøéñä ,åëæä åöçø"
."òøä åìãç ,éðéò

,úîàáøòãééì æéà ñàåå ùèðòî ï'øàô øòååù øòééæ æéà©¨

ïåô ïäåè åö äáåùú ,úåøéáò ïåô èøéîùøàô©
õøàä ñàã íèîèî æéà äøéáò éã ìééåå ,ïöøàä ïôéè©¨©

ïäåè äáåùú èùéð íäéà èæàì ïåà ,ùèðòî íòðåôàîåé) ¨

(.èìïåô óìéä à ïáàä ùèðòî øòã óøàã íòã óéåà .©¨©

àøîâ éã èâàæ íòã ïâòåå ïåà ,íéáøä úåëæ(:åô íù)æà ¨©

íäéà øàô ìçåî ïòî æéà ,äáåùú èåè ñàåå ãéçé à©¨©

à ïáàä ïãéà òìà ìééåå ,èìòåå òöðàâ éã øàô ïåà©©©¨©

äáåùú ïééæ ïéà ÷ìçøò èàä ,íéáø íòðåô úåëæ ïéà øàð)¨¨

(ïäåè äáåùú èðò÷òâ,èâéãðéæòâ èàä øò ãìàáéåå øòáà .¨©¨

,ìàøùé ììë ïåô ïøàååòâ èãééùòâtà øòãééì øò æéà¨¨

ñàåå ïùèðòî éã ñéåà¯èéétù ìàøùé õøà éåå è÷ðåt ïåà¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ïâéãðéæ(çë ,çé àø÷éå)äà÷ øùàë" ¨

äøéáò ìòá øòã èøòåå éåæà ,"íëéðôì øùà éåâä úà©

.ìàøùé ììë ïåô ïâétùòâñéåà êéåà äìéìç

èâàæùèðòî ï'øàô äöò øòã ,"ìàåîùî íù" øòã ¨©

óéåà ï÷å÷ èùéð ìàæ øò ,èâéãðéæòâ èàä ñàåå¨¨¨

éåå ,øåáéö ï'èéî ïãðéáøàô êéæ ìàæ øò øàð ,èùéðøàâ¨¨¨©

ááìá êðåöø úåùòì úçà äãåâà íìåë åùòéå" ,ïâàæ øéî¨

ïùàååòâtà èùéð êàð êéæ èàä øò ùèàë ïåà ,"íìù¨¨¨¨©

ïåô ììë ïéà ïééæ ìéåå øò ãìàáéåå øòáà ,õåîù ïééæ ïåô¨©

èùéð øòî íäéà ìàøùé ììë øòã èåè ,øåáéö íòã
,úøåè÷ ïåô íéðîîñ éã ééá ïòðéôòâ øéî éåå ,ïòéétùñéåà
,"äðáìç" øòã ïòðåôòâ êéåà èøàã êéæ èàä ñò æà©¨¨

.çéø ïèëòìù à èàäòâ èàä ñàåå¨¨©©

ñàãúéöçî à ïáòâ åö äåöî éã ïåô ïéðò øòã æéà ¨©

ïòîàæåö êéæ ïãðéáøàô ïãéà òìà ñàåå ,ì÷ùä¨©©©

øòã èôìòä ïàã ïåà ,äãåáò éã ééðñàãðåô ïáééäåöðà̈¨©

ïòðò÷ ìàæ øò ,ãéà íòðìòöðééà ïãòé øàô íéáøä úåëæ©¨

øòã éåå ,úåøéáò éã ïåô ïùàååtà êéæ ïåà ïäåè äáåùú¨©

.ì"ëò ,'åâå "åëæä åöçø" ,èâàæ ÷åñt¨

øòãùåã÷ä "êéùìà"(åðéúùøô)ïåô ïòîàð ïéà èâðòøá¨

ò"éæ õá÷ìà äîìù éáø ÷"äâäïåà ,úôö éìåãâî)

("éãåã äëì" èåét íòã ïåô øáçî øòãéã ñàååøàô íòè à ,©©¨

éãë ,ì÷ù ïáìàä à øàð ïáòâ åö ïìéåôàá èàä äøåú¨©¨©©

à éåå øòî èùéð æéà ãéçé øòãòé æà ,ïòðøòì åö æðåà©©

ùèðòî "øòáìàä"("úéöçî")ñìà èðëòøòâ èòåå øò . ©©

ñèìàîòã øàð ,"íìùä íãà" ïà ,ùèðòî øòöðàâ à©©©¨¨

ãéà ïèééååö à èéî êéæ èâéðééàøàô øò ïòååטïåà , ©©

ïáø÷ à ééæ ïòâðòøá ,ïòîàæåöי. ©©

ציל גאנצער  דער צווייטן... פאר'ן  נישט און ערשטן, פאר 'ן נישט געקומען, פידלער דער איז מיינונג, מיין לויט -ַַ

זיין  מירפון פאר  מ 'האט  וואס  רענדלעך, 200 די פארדינט  איך  האב  דעם דורך ווייל  מיר... פאר געווען איז  ַַַָָָקומען,

יאר ... אנהייב הימל  אין ָָָאïגעשריבן

"דין  נארישע  אזעלכע  מיט  פארנעמען נישט  זיך זאלן זיי זאגן, צו  געמיינט  מסתמא האט ביהודה " "נודע  ַַַָָָדער

כוונה ... ס ïעציעלע  א אן הויף, זייער  אין ש ïילן געקומען באמת איז פידלער  דער ווייל המדומה, כבוד פון ַָתורה'ס ",

זיצן...) צו באקוועם געווען דארט  מסתמא איהם איז .(עס ַָ

און  שלי", "כולה טענה'ט , צדדים  צוויי די פון איינער יעדער צדדים. צוויי צווישן קריגעריי יעדע ביי עס איז ַאזוי

האלטן  זיך וועלן זיי צו אויס , זיי ïרובט  אויבערשטער דער  אז  אבער, איז אמת דער  פארגלייכן. נישט זיך קענען ַַַָזיי

און  שטארקן זיך זאל מענטש דער כדי נאר ïאסירט  אלעס מחלוקת. די אין ווערן נכשל  נישט וועלן  און ַַַַָָשטארק

ממשות. קיין נישט האט  עס אז  ווייסט  ער  ווייל קריגערייען, אלע  פון ïא זיך  ער  לאזט דאן נסיון. דעם  ַַַָָָביישטיין

יעקבט. רבי הגאון הרב  געפרעגט  אמאל האט  הלוי", "שבט בעל  זצ"ל , וואזנער  הלוי  שמואל  רבי גאון  ַָָָדער

זצ"ל  מקוים)איידלשטיין ווערן ברכות זיינע אז באקאנט געווען איז פון (וועלכער כח אזא צו געווען זוכה האט ער אזוי ווי , ַַַַַַָ
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דורך  גערייניגט  ווערן מיר ווערן הזה בזמן - פרה  פרשת
פרשה די לייענען

ïâéèðééääùøt éã äøåú øòã ïéà øéî ïòðòééì ,úáù
.ú÷åç úùøt ïéà ,äîåãà äøt ïåô

éãäìåòt òáìòæ éã øøåòî æéà ,äøô úùøt ïåô äàéø÷
äøt éã êøåã ïøàååòâ ïäåèòâ æéà ñàåå ,äøäè ïåô¨

úéá øòã ïòðàèùòâ æéà ñò ïòåå èééö ïéà äîåãà©

èâàæ éîìùåøé øòã éåå ,ùã÷îäàáåî ,ä"ä â"ô äìéâî) ¨

(.èë äìéâî é"ùøáïòðòééì èôøàãòâ ïòî èìàåå úîàá æà©¨©

ìééåå ,äøt úùøt øàô øòéøô úáù à ùãåçä úùøt©©

øòã,ïñéð ùãåç ùàø ïøàååòâ èìòèùòâôéåà æéà ïëùî¨

èàä ,ùãåç ïåô âàè ïèééååö ïéà ,øòèòtù âàè à ïåà©¨¨¨

èùøò èðòééì'î øàð .äîåãà äøt éã èðòøáøàô ïòî©¨

,"ìàøùé ìù ïúøäè" íøåâ æéà ñò ìééåå ,äøt úùøt
øòãðé÷ òùéãéà ïåô âðåâéðééø éã"àéäù" ,ïåùì ñàã èâàæ øò)¨¨

íöò ï'ôéåà óéåøà èééâ ñò æà íòã ïåô ïòî èäòæ ,ìàøùé ìù ïúøäè©©

(ìòåtá äåöîä íåé÷ íòã óéåà èùéð ïåà ,ïòðòééìיא.

ñò"ìàøùé úãåáò" ÷"äôñ ïéà èééèùä"ã ,äøô 'ô)

("äøô úùøô úáùá äðäå"øéî ïòåå èééö øòã ïéà æà ,©
íéøåáéã òøòæðåà ïòðòæ ,ùã÷îä úéá íòã èùéð ïáàä¨

(äìôúå äøåú)êééìâ ,ïòèùøòáéåà íòã øàô èâéìéååàá©©

éã ïòååòâ áéø÷î ïåà ïòååòâ íéé÷î ïèìàåå øéî éåå¨

ïöéøtù èôøàãòâ èàä'î ñàåå äàæä éã êéåà .úåðáø÷¨¨©

íòã êøåã øòáà ,âàè ïèòáéæ ïéà ïåà âàè ïèéøã ïéà¨¨¨

äùøt éã èðòééì'î ñàåå(äæä ïîæá)ìò êéæ ïòî èåè , ¨

íòã ãåáëì äøäè òâéã'úåéðçåø à èéî ïâéðééø íéðt ìë©

áåè íåé(çñt).ú"éäæòá ïòîå÷ðà èééâ ñàåå¨¨

èâàæïéà æîåøî æéà ñàã æà ,"ìàøùé úãåáò" øòã ¨©¨

÷åñt(á¯à ,èé øáãîá)ìàå äùî ìà 'ä øáãéå"
."øåîàì 'ä äåö øùà äøåúä ú÷åç úàæ ,'åâå ïøäà
ïâàæ åö âåðòâ ïééæ èòåå ñò ïòåå èééö à ïòîå÷ èòåå ñò©¨

("øåîàì")à àã èùéð æéà ñò ïòåå èééö øòã ïéà ìééåå ,¨©

äøt ïåô äùøt éã ïòðòééì ñàã æéà ,ùã÷îä úéá¨

.ìòåtá äàæä éã ïåà ïáø÷ä äùòî éã èàèùðà ,äîåãà

øòãïîæ(äîåãà äøt ïåô äùøt éã èðòééì'î ïòåå)ò÷àè æéà©

ãñç" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò éåå ,åöøòã íøåâ à©
"íäøáàìïéà èâðòøáòâtàøà ïåà ,æð øäð ,éðùä ïéòî ,àøå÷ä ïéò)©¨

(éðéîù 'ô ,"ìçð éáøò"ïùéååö âòè 30 éã ïåô âàè ïãòé æà©¨

ïãòé ñéåøà øòèùøòáéåà øòã èîòð ,çñt ïåà íéøåt©

,äàîåè éøòù è"î éã ïåô ÷ìç ìòèñâéñééøã à ,ãéà©

øòã åö äâøãî ïééà ïåô ãéà ïãòé óéåà èáééä øò ïåà

דאס אוועקמאכן ïרובירט  איידלשטיין הרב האט  לכתחילה, אנגענומען. ווערן תפלות און ברכות זיינע אלע  אז ַַַַָָָהימל ,

נישט נעמט וואזנער  הרב אז  זעהענדיג אבער  העלפן?...". ברכות מיינע אז  איר, נעמט וואו "פון געפרעגט : און ַַָָענין,

געזאגט: איידלשטיין הרב האט "תירוצים", זיינע  ָָָאן

יחיד  יעדן אויס הער  איך  און מענטשן, סאך א מיר צו קומען עס מדה'. כנגד 'מדה  איז  דאס אז  מעגליך גאנץ  -ַַַַָ

איידער הויז, מיין נישט פארלאזט  קיינער סבלנות. געוואלדיגע א 'אוזן מיט אן מיט  אויסגעהערט  איהם האב איך ַַַַָָ

וועלן  מיר  און ווערטער, דיינע אלע  סבלנות מיט הערן וועלן 'מיר הימל : אין אויך מען זאגט דעם וועגן  ַָקשבת '.

תפלות ". און בקשות דיינע  ערפילן

חלילה,י. קען, חבר שלעכטער א ווייל  חברים , גוטע  מיט נאר חבר'ן צו זיך געווארנט זיין מען דארף  ַַָָפונדעסטוועגן,

זאגט משנה  די ווי רח "ל , תחתיות שאול  אין מענטש דעם מ"ז)אריינשלע ïן פ"א, ואל(אבות רע , משכן "הרחק  ַָ

רשע . א מיט נישט  זיך באהעפט און  שכן, שלעכטן א פון דערווייטערן זיך זאלסט  דו לרשע". ַַַָתתחבר 

משנה  די פון לשון אין רמז  א זאגן ספרים מ"א)די פ"א, הכלאים".(שקלים ועל  השקלים  על  משמיעין באדר  "באחד ַָ

אן  איינער  אז  לערנען, צו  אונז משנה, די אין צוזאמען געווארן געשטעלט זענען כלאים, און שקלים זאכן, צוויי ַַַָָדי

קומט אחדות דורך אז  אונז  לערנען צו שקלים, גאנצע  אויף  אויס  מ 'רופט  כאטש  און גענוג, נישט איז  אנדערן ַַַָדעם

שקל  גאנצער  א רמ "ק)ארויס  פונעם ברענגט "אלשיך" דער וועגן (ווי הערן תיכף אונז מען לאזט אטעם , זעלבן  אין  אבער  , ַַַָָָ

מיט שייכות א האבן נישט זאל גוטער דער אז געבן אכטונג שטארק זייער  מ 'דארף  אז  "כלאים ", פון איסור ַַַַַַָָדעם

"כלאים". פון "אויסמישונג " אן זיין נישט זאל  עס מענטשן. ַָשלעכטע 

דארףיא. אזוי ווייל  ïרה , ïרשת לייענען דאס געווען מקדים האבן חז"ל  די אז לימוד, טיפן א מיר לערנען דעם ַַַַָָפון

זאכן. אנדערע  די צו צו , מען גייט דערנאך ערשט  און זיין, מטהר קודם  זיך  מ 'דארף  אידן: ביי "סדר" דער ַַַָזיין
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ïåô ïãéà éã ïòîåðòâñéåøà èàä øò éåå éåæà ,øòøòãðà©©¨©

ë"ò ,íää íéîéá íéøöîיב.

ñò"ïøäà úéá" ÷"äôñ ïéà èééèù(.ãî÷ óã)êéøö"
èàä'î éåå è÷ðåt æà ,ïáééìâ óøàã'î ¯ "ïéîàäì©©¨

ïòðò÷ åö ,äîåãà äøt éã ïåô ùà ï'èéî èâéðééøòâ êéæ©

ïîæá êéæ ïòî èâéðééø éåæà ,çñt ïáø÷ íòã ïééæ áéø÷î©

,äøt úùøt ïòðòééì êøåã äæäïééæ èéåì øòðééà øòãòé
.ì"ëò ,äùåã÷ ïéà äðéçá

øòã"úîà úôù"(à"îøú úðù óåñ äøô 'ô)æà ,èáééøù©

øòã ïéà ìééåå .äøäè éã øàô èôìòä ïîæ øòã

òìà ïòðòæ ,ïòðàèùòâ æéà ùã÷îä úéá øòã ïòåå èééö©©

åö ïâéðééø åö êéæ ,âòè éã ïéà ïòîåðøàô ïòååòâ ïãéà©

ù÷áî ïîæä ïëì" .çñt ïáø÷ íòã ïééæ áéø÷î ïòðò÷
.òáàâôéåà øéà èééö éã èøòãàô íòã ïâòåå ¯ "åãé÷ôú¨©

ïâéðééø èôìòä ñò ïåà ¯ "äúò íâ áìä úøäèì òééñîå"
èöéà êéåà õøàä ñàã(ùã÷îä úéá à èùéð ïáàä øéî ïòåå)יג. ¨©¨©

éåæà"ïçìùä êåøò" øòã èáééøù(æ"ñ ä"ôøú 'éñ)ïéà , ©

éã ìàî ééååö èééèù ,äîåãà äøt ïåô äùøt éã¨

"íìåò ú÷åçì" øòèøòåå(àë ÷åñô ïéà ïåà ,é ÷åñô ïéà)ïééà .
úåøåã òèùøò éã óéåà óéåøà èééâ "íìåò ú÷åçì" ÷åñô©

ïò÷ ïáøåç ï'ëàð êéåà æà ,úéáä ïáøåç ï'ëàð ãìàá©¨©¨

הקדוש יב. זוהר פון ווערטער  די אויף געזאגט, האט  זי"ע  ïרעמישלאנער מאיר 'ל רבי קפג :)הרה "ק מצה(ח "ב, אז ַַָָ

דאסוותא" "מיכלא אנגערופן רפואה )ווערט פון  מאכל ל(א מענטש א ווען ווי ïונקט קראנקהייט. קערïערליכע  א יידט ַַַַָ

אדורך, מ 'פירט וואס אïעראציע  דער פאר  שעה  עטליכע  פאסטן ער  דארף חלילה, אïערירן איהם מ 'דארף  און ַַַַַַָָָל "ע 

מצה עסן מיר ווען  ïסח, טוב יום  דעם פאר אויך מענטש)אזוי פון  הנפש " "חולי די פאר  "מעדיצין" א געזאגט , ווי איז, ,(וואס ַַַַָָ

משïיע קענען זאל  - מצה די - "מעדיצין" דער  כדי תאוות, שלעכטע  פון זיך דערווייטערן דורך "פאסטן ", מען ַַָדארף 

ברוחניות. שלימה  רפואה א ַזיין

זי"ע יששכר" "בני הייליגן פון ווערטער די אין  כוונה  א זאגן אפשר מען קען  דעם, י')לויט אות ד', מאמר וואס(אדר , ַָָ

ïוסקים די פון קשיא די פארענטפערט  תל"ב)ער סי' או"ח די (טור  אויף  "שהחיינו" ברכה די נישט  מ 'מאכט  פארוואס  ַַַָ

דאס הביעור. זמן פון  אנהייב ביים "שהחיינו " א מ'מאכט אז יששכר", "בני דער ענטפערט חמץ . בדיקת פון ַַַָָמצוה 

ïורים פון טאג  דעם  אין מגילה )איז  די לייענען  פאר'ן "שהחיינו" ברכה  די מ'מאכט .(ווען ַַָ

פריער נישט  זיך מ'רייניגט  אויב קדושה, די צו צוקומען נישט דאך מ 'קען ווייל  דערין, כוונה א זאגן מען ַָָקען

ïסח . טוב יום  הייליגן צום  הכנה  די מיט  אנהייבן ïורים  שוין מען דארף טעם, דעם וועגן הכנה. געהעריגע א ַַָמיט

חז"ל  די זאגן ו .)אזוי איז(פסחים ïורים  וואס  טוב, יום פאר טעג דרייסיג ïסח , פון הלכות די שוין מ'דרש'ענט אז ַַַָָ

ïסח. פאר טעג 30 ïסח)גענוי הלכות ערוך  שולחן  ïורים לערנען  צו געפירט, טאקע זיך  צדיקים סאך א האבן  .(אזוי ַַַַַָ

און יג. טוהן, נישט  מ'טאר וואס זאכן פון דערווייטערן  זיך מ'דארף  שטארק ווי דעם  וועגן רעדן צו איבעריג ַַַָָס 'איז

אוועק דאך ער  שטו ïט  רח"ל , עבירה  אן מיט נכשל  ווערט מענטש דער ווען ווייל  "כלים ". נישט-כשר'ע די ַַָפון

ח"ו . כביכול הקדושה שכינה  די פון  פיס די

יקר" "כלי  דער שרייבט מד)אזוי יא, מסורה,(ויקרא די לויט  וואס בם ", ונטמאתם בהם תטמאו "ולא ïסוק אויפ 'ן , ַָ

עבירות מיט  געווארן נכשל  איז מענטש  דער  אויב אז לערנען, צו  אונז  אל "ף, אן אן "ונטמתם " ווערט שטייט (וואס ַַָָָ

שמיני) ïרשת אין פריער דערמאנט באשעפער,דארט אויפ 'ן מרמז איז  וואס אל "ף, אות דער  איהם פון אïגעטוהן ווערט  ַָָָ

הוא. ברוך  הקדוש המלכים מלכי מלך עולם", של "אלופו  דער

הרה "ק אא"ז  ווי תאוות, פון צוריקצוהאלטן זיך - וועלט דער אויף מענטש  יעדן פון תכלית עיקר דער איז  ַָדאס 

באקאנט זי"ע , מסטאלין "הינוקא" ישראל הרה"ק  פון נאמען  אין נאכגעזאגט  האט זי"ע  מלעלוב מרדכי משה ַַָָָָרבי

"פראנקפורטער" דער אלס  דייטשלאנד)אויך  פראנקפורט, אין איז כבוד מנוחתו ïסוק (ווייל ח)אויפ 'ן טז, לה'(דברים "עצרת ַַַַ

דער איז  דאס  "איינהאלט". איין איז איד  גאנצער  דער הייסט, דאס  איינהאלטן. לשון פון איז "עצרת" ַַַָָאלקיך ".

נאכשלע ïן  זיך לאזן נישט  און הרע, יצר  זיין צו  "ניין" זאגן און איינהאלטן, זיך קענען צו איד , א פון מהות ַַַָָָגאנצער

ח"ו . בלינדער א ווי אזוי יצר, ַַדעם 

זאגט  זי"ע , אברהם" "בית בעל הרה "ק רבי, סלאנימער  דער ווי ïרנסה, פאר  מסוגל  אויך איז  אויפפירונג ("ביתאזא ַַַָָ

עצרת) לשמיני חז "ל אברהם", די פון ווערטער די אויף צ .), "מדה(סנהדרין מענטש  מיט 'ן זיך פירט  אויבערשטער  דער ַאז

פארקערט - "כנגד" פון מאס  א מיט  מענטש  מיט 'ן זיך פירט  אויבערשטער דער אברהם", "בית דער זאגט  מדה ". ַַָָכנגד
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àøîâ éã éåå ,äîåãà äøt éã ïåô ùà ï'èéî ïâéðééø êéæ ïòî©

èâàæ(:å äãð)"àìéìâá ïëãî àéøáç"ïáàä íéøáç òøòæðåà) ¨¨

(ìéìâ ïéà èâéðééøòâ êéæäîåãà äøt éã èëàîòâ ïáàä ééæ ïòåå ,¨©

øéà êøåã ïòðòæ ééæ ïåà ,íé÷åã÷ã ïåà úåëìä òìà èéî©

ú÷åçì" øòèééååö øòã .ùîî ìòåtá ïøàååòâ èâéðééøòâ¨

ïòðò÷ ,úåøåã òøòæðåà ïéà êéåà æà ,æðåà èðøòì "íìåò©

èðòééì'î ïòåå ,äîåãà äøt éã ïåô ùà ï'èéî ïâéðééø êéæ øéî©

éã æà ,äéàø à æéà àã ïåô .äøt úùøt äøåú øòã ïéà¨©©

éã ïåà ,àúééøåàã æéà äæä ïîæá äøt úùøt ïåô äàéø÷
.ë"ò ,äùøt éã èðòééì'î ïòåå èîå÷ äøäè

øòãò÷àè æéà ,äøt úùøt ïòðòééì ïåô úéìëú ø÷éò©

.úåøéáò ïåô õøàä ñàã ïâéðééø åö¨©

àïåô ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä èâðòøá ,åöøòã äéàø ©

"÷éãö éøt" ÷"äôñ ïéà ,ò"éæ ïéìáåìúåà ,äøt úùøt)

('æøéèôî ïòî èâàæ äàéø÷ òãòé êàð ñàåå íòã ïåô¨¨¨

èàä'î ñàåå íòã åö êéìðò ïéðò ïà ïéà ,àéáð ïéà©¨¨

êéåà øéî ïèìàåå ,éåæà áéåà .äøåú øòã ïéà èðòééìòâ©¨

ïâòåå äøèôä éã ïòðòééì èôøàãòâ ,äøt úùøt ïéà©

ïåô ìéö øòã æéà ñàã ñàåå ,úî úàîåè ïåô äøäè¨¨

êéæ æéà'î æà øòáà .äîåãà äøt éã ïåô øôà íòã¨©

,äøt úùøt ïåô äøèôä éã æà ,ïòî èäòæ ïðåáúî©

ïâòåå øàð ,úî úàîåè ïåô êéæ ïâéðééø ïâòåå èùéð èãòø¨

íé÷åñt éã ïâàæ øéî éåå ,úåøéáò ïåô êéæ ïâéðééøìà÷æçé) ¨

(åë¯äë ,åììëî íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå"
íëì éúúðå ,íëúà øäèà íëéìåìâ ìëîå íëéúåàîåè
áì úà éúåøéñäå .íëáø÷á ïúà äùãç çåøå ùãç áì

."øùá áì íëì éúúðå íëøùáî ïáàä

ïåôäéàø à æéà íòãäøô ïåô äøäè ø÷éò øòã æà , ©©

äðååë éã ïåà ,úåøéáò ïåô ïâéðééø åö êéæ æéà äîåãà
ïòååòâ æéà úî àîè à óéåà "úàèç éî" éã ïöéøtù ïåô©

ñàåå ,úòãä õò àèç íòðåô ùèðòî íòã ïâéðééø åö¨

êøåã ìééåå ,ïåùàøä íãà øàô äàîåè ïòååòâ íøåâ èàä¨©

øòã óéåà äúéî ïåô äøéæâ éã ïòîå÷òâ æéà äøéáò éã
øéî ïòðòæ ,äøt úùøt úáù æà ñéåà èîå÷ .èìòåå©

.úåøéáò òìà ïåô ùøåù íòã ïèëòøøàô åö çëá©©

óéåàèøà øòãðà ïà(à úåà ,äøô ,"÷éãö éøô")èáééøù ©©¨

úùøô úàéø÷" :ò"éæ ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
øöéä úàîåèî ,åìàîùá ìéñë áìä øäèì ìéòåî äøô
ïâéðééø åö èôìòä ,äøt úùøt ïåô äàéø÷ éã ."òøä
ïåô ,"ï÷ðéì" íòðåô ùèðòî ïùéøàð íòðåô õøàä ñàã¨©©

.òøä øöé íòðåô äàîåè éã

øòãèâàæ ò"éæ "øôåñ íúç"("àîåé éäìù" ä"ã ,:âì ,úåùøã) ¨

ïìéåôàá æðåà èàä äøåú éã ñàååøàô íòè à©©¨¨©

åö æîøî éãë ,"äøô øôà" èéî ïâéðééø êéæ ïìàæ øéî¨

íòã åö ïäåè äáåùú ìàæ øò ,ùèðòî ï'øàô ïééæ©¨

éåæà ,ïééì÷ êéæ èìàä øò ñàåå íòã êøåã ,ïòèùøòáéåà¨©©

èéî äáåùú êøåã ìééåå ,"øôàå øôò" ,èùéðøàâ éåå¨

êéåà .äøäè åö äëåæ ïòî æéà ,çåøä úåìôù ïåà äòðëä
.õøàä ïëàøáåö à èéî ïøòøè ïñéâøàô ïòî óøàã©©©¨©

øò éåå ïùèðòî ï'øàô èðëòøòâ ïøòåå ïøòøè òëìòæà©©

."úàèç éî" éã èöéøtùòâ èìàåå¨

ïåôäøt ïåô äøäè éã æà ,øéî ïòäòæ íòìà íòã©©

ïéåù æéà ñò ïòåå êéåà ,âéãðòèù ïà¯èééâ äîåãà¨

.ùã÷îä úéá à àã èùéð¨©

נאכצוגעבן  נישט  איין זיך האלט ער זיך ", "פארשïארט  מענטש דער אויב בייש ïיל , צום  אויפפירונג. אייגענע זיין ַַַָפון

היצ  תאוות זיין די פארמאכט  ער  אדער קוקן, נישט מ'טאר וואו דארט קוקן צו  נישט אויגן זיינע פארמאכט ער ַַַַָָָר .

פאר "עפנט " אויבערשטער דער אז זוכה ער איז  גלייכן, דאס  און קריגעריי, א אונטער  איהם קומט עס ווען ַַַָמויל 

תאוות, זיינע  נאכגיין דורך זיך" "עפנט  און ברייט , זיך פירט וואס  מענטש דער אבער  שפע . פון  טויערן די ָָָאיהם

ïסוק דער זאגט דעם  אויף  און שפע , די פון חלילה  צמצום א גורם ער לה )איז  כט , אויב(במדבר לכם ". תהיה  "עצרת ַָ

- "לכם " גרויסן א גאר צו זוכה  ער  איז הנאות, גופניות'דיגע זיינע צוריק  האלט  און מצמצם איז מענטש  ַַָדער

וברוחניות. בגשמיות טובות הש ïעות

זאגט זי"ע  רב  בארדיטשוב'ער הייליגער "אותיות")דער ד"ה  ליקוטים, לוי", אותיות ("קדושת די וואס  דעם  אין רמז א ַַָָ

איז סמ"ך  אות  דער  אל "ף -בי"ת. פון סדר דעם  אין  צוזאמען געווארן געשטעלט זענען צדי"ק , פ "ה  עי"ן ַָסמ "ך

פארמאכט מענטש  דער אויב מרמז , איז  דאס  זייטן. אלע  פון סמ"ך)פארמאכט  אות דער ווי אויגן(אזוי נישט("עין")זיינע  , ַַַַַַָ

מויל  זיין אויך פארמאכט ער און  קוקן, נישט מ 'טאר וואו דארט קוקן ער("פה ")צו  ווען יענעם  ענטפערן צו נישט , ַַָָ

עכ "ל . צדיק, א פון בחינה דער  אין  ער איז  איהם, פארשעהמט און איהם מיט  זיך ַַקריגט
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התורה לימוד איז טהרה  בעסטע  די - התורה חוקת  זאת

øòã"ç÷åø"(ú÷åç 'ô)ú÷åç úàæ" ÷åñô ï'ôéåà èáééøù
ïòðòæ äøåú øòã ïåô ïöòæòâ éã æà ,"äøåúä©

äøt éåå éåæà è÷ðåt ,äîåãà äøt åö ïøàååòâ èðëéìâòâåö¨©

äøåú éã êéåà éåæà ,äøäè èâðòøáòâ èàä äîåãà¨©

.øéà ïòðøòì ñàåå éã øàô äøäè èâðòøá©¨

øòãèâàæ ùåã÷ä ä"ìùä"ã ,áúëáù äøåú ,ú÷åç 'ô) ¨

("úîá òâåð" ä"ã ,"øñåî úçëåú"øòã ïéà êéåà æà ,©

äøt éã ïåô ùà ñàã àã èùéð æéà ñò ïòåå èééö¨¨©

æéà øò ïòåå ïééæ øäèî êéæ ùèðòî øòã ïò÷ ,äîåãà
ïåà ïééìà èðøòì øò ïåà ,äøåúá äãîúä ïéà ÷áã©

.íéé÷ìå úåùòìå øåîùì úðî ìò ,òøòãðà èéî©

øòðééàäøtä úøäè ïåô íéðéã éã ïåô(áé ,èé øáãîá)

íåéá åá àèçúé àåä" ,äàæä ïëàî åö ,æéà©

íéî øàá" øòã èâàæ ."øäèé éòéáùä íåéáå éùéìùä¨
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(íéìàøùé ,íééåì ,íéðäë)ïèéøã íòã ,"éàúéìú" íòã êøåã ,

òðééæ ééá ãðé÷ òèéøã ñàã ïòååòâ æéà øò ñàåå ,ä"ò åðéáø äùî)¨¨

(ãáëåé ïåà íøîò ,ïøòèìòâàè ïèéøã ïéà "éàúéìú íåéá" .¨

("äùéøt" ïåô)"éàúéìú àçøéá" ,øòã ,ïåéñ ùãåç æéà ñàã)¨
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éã øòáà ,ïâòåå òøòãðà ïåà ì"çø íéøåñé éåå ,ïâòåå©¨

ñàåå ,äøåúä úòéâé æéà ùèðòî ï'øàô äøäè òèñòá©¨

éã ñàåå ,øòééô ïéà ïòéìâ ¯ "ùàá ïåáéì" åö êéìðò æéà¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,øòééô åö èðëéìâòâ æéà äøåúäéîøé) ¨

(èî ,âëæéà äøåú éã ."'ä íàð ùàë éøáã äë àåìä"
äøäè ïèøàñ òìà èéî äùîð éã êëæîיד. ©¨

éåæà"íééçä øåà" ,ùåøét ïâéìééä ïééæ ïéà êéåà øò èâàæ ©¨

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ,äøåú óéåà(âé ,ì)äæ"
÷åñt øòã ñàåå ,äøåúä øôñ éã óéåà æîøî æéà ,"åðúé¨

הרה "קיד. ווי אחרא, סטרא די פון קליïות אלע  פארשניידט און מסלק איז וואס גמרא, מ 'לערנט ווען ַַָס ïעציעל 

וויי  קוילן, – "גומרי" לשון פון איז "גמרא" אז  געזאגט , האט  זי"ע  קארלינער שלמה אלערבי פארברענט  עס  ל ַַַַָָ

השי"ת. עבודת צו מענטש פון הארץ  דאס  אן עס  צינדט זייט, צווייטער  דער  פון  און ַָָטומאות,

ישראל  ישמח  ספה "ק אין שטייט  ה')עס  אות תצא, הרה "ק(פ' רבי 'ן , ווארקער ערשטן  פון ווערטער לעצטע  די אז ,ַָ

טהרה . גרעסטע די איז גמרא די געווען: זענען הסתלקות, זיין פאר געזאגט האט ער וואס  זי"ע , יצחק'ל  ַָָָרבי

א  לערנען פון מעלה די וועגן עולם מיט'ן גערעדט און  געזעסן אמאל איז זי"ע קאמינקער  שמואל  רבי ַַַָהרה "ק

דורך  "בלאטע ", לשון פון אויך איז  "בלאט " אז  לשון", על  נופל  "לשון דרך על געזאגט , האט ער  גמרא". ַַַָָָ"בלאט 

בלאטע ... יעדע פון ארויס  מען גייט גמרא, בלאט  א ַַַָלערנען

א  לערנען  פון חשיבות גרויסע  די וועגן רבי'ן, פונעם  ווערטער  די געהערט  האט  וואס  חסידים די  פון איינער  ַָָאיז 

נישט אבער  האט  ער לערנען. צו  גמרא א געזוכט און צימער, דערנעבנדיגן א אין  ארויסגעגאנגען איז גמרא, ַַַַָָבלאט 

צו אריינגעקומען צוריק  איז ער און משניות, ïרק  א געלערנט ער האט משניות. א נאר  גמרא, א דארט ַַַַָָָָגעטראפן

געזאגט: איהם און משניות, געלערנט האט ער אז געווען מרגיש האט  שמואל  רבי קאמינקער . שמואל  רבי ַַָָָהרה "ק

גמרא...". בלאט  א לערנען צו גלייך נישט איז  עס אבער  זאך, גרויסע  א טאקע  איז  משניות  לערנען בספר "צו  (מובא ַַַַַָ

"סיפורי  ובספר  ,57 עמ ' בסופו, זצ "ל, לוריא יוסף  אהרן רבי מהגה"צ  יקרים", "לקוטים במדור זצ"ל, מידנער משה רבי להגה"צ  רמ"מ ", קודש "כתבי

רו-רז) ע' זי"ע, סלאנימער  מאטיל רבי להרה"ק  הרמ "ח", .מרן

זיך  האט עס וואו קעלער א אין אריינגעקומען איז מענטש  א משל , א געברענגט  ווערט  יוסף  אמרי ספה "ק  ַַַַָאין

וואסער אן  גלאז , שמוציגן א געהאט האט  ער  אבער  וויין, פונעם  טרינקען  געוואלט  האט ער וויין. גוטע  ַַַָָָָָָגעפונען 



פרה  - תשא כי  - קוואל פרשה דער ãé

èâàæ(ç ,à òùåäé)."êéôî äæä äøåúä øôñ ùåîé àì" ¨

íòã øàô èâéì âàè ïöðàâ à æà ì"æç ïâàæ êéåà¨©©©¨©

øòèùøòáéåà øòã éåå è÷ðåô ,äøåú øôñ à ïòèùøòáéåà©

âéðò÷ øòã ,íéëìî òùéãéà éã øàô êéåà ïìéåôàá èàä¨©©

éîé ìë åá àø÷å åîò äúéäå ,äøåú øôñ à ïáàä ìàæ¨¨©

"åééç(èé ,æé íéøáã)øòèùøòáéåà øòã èàä íòã óéåà .¨

øôñ éã óéåà ,"åðúé äæ" ,ä"ò åðéáø äùî åö ïæéååòâ
éã ïòðò÷ éåæà ,ïòèùøòáéåà ï'øàô èâéì ñàåå äøåú¨©©

ïìòåå ééæ ñàåå íòã êøåã ,èñééä ñàã .ïâéðééø êéæ ïãéà¨¨

,úåøéáò éã ïééæ øtëî ïåà ïöéù ñò èòåå äøåú ïòðøòì
ïâàæ ì"æç éã éåå ,úåéëæ ïøòîøàô ïåà(à"î à"ô äàô) ©¨

."íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå"

èâàæèàä ùèðòî øòã áéåà åìéôà ,"íééçä øåà" øòã ¨¨

å"ç úåøéáò êàñ à ïäåèòâ ïåà èâéãðéæòâúàæ" , ©©

èðøòì øò áéåà ,"íùàìå úàèçìå äçðîì äìåòì äøåúä
èìàåå øò éåå êééìâ èðëòøòâ íäéà ñò èøòåå ,äøåú¨

úåðáø÷ òìà ïòååòâ áéø÷î(.é÷ úåçðî)èâàæ íòã óéåà . ©¨

ñàåå ùèðòî øòã ,"íéãå÷tä ìò øáåòä ìë" ÷åñt øòã¨

èòåå ,äøåú øòã ïåô úååöî éã óéåà ïòååòâ øáåò èàä¨
ïò÷'î ìééåå ,íât ïãòé øàô ïå÷éú à ïééæ äøåúä ãåîéì©©

.äøåúä ãåîéì êøåã ,äøtë òöðàâ à åö ïééæ äëåæ©©

øòãäáøî ïòðò÷ ïìàæ øéî ,ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà¨¨

,"äøåúë äçîù ïéà" ,ùãåç íòã ïéà äçîùá ïééæ
òøòæðåà ïéà äåìùå íåìù åö ïééæ äëåæ ïìàæ øéî ïåà¨

ìàæ øòèùøòáéåà øòã ïåà ,ìàøùé ìë éúááå ,ïèìòöòâ¨

,úîà ïà èéî íäéà ïòðéã åö øòöøòä òøòæðåà ïâéðééø©

áåø÷á äøt éã ïåô äøäè éã åö ïééæ äëåæ ïìàæ øéî ïåà¨

.ïîà åðéîéá äøäîá ,ìàåâ ïåéöì àáå ,ùîî

האט אזוי און וויין... מיט  גלאז דעם  אויסגעשווענקט  האט  ער  געטוהן? מענטש דער  האט  וואס  אויסצואוואשן. ַַָָָָָעס

וויין. טרינקען צו געהאט  ַער

גערייניגט נישט  נאך האב איך שמוציג, בין איך ווייל  לערנען, נישט  קען איך זאגט, מענטש דער איז: נמשל  ָָָדער

נשמה . דיין אויסשווענקען וועט תורה די און תורה, לערן גמרא, די מיט  אויס  זיך  שווענק עצה , די איז  נשמה. מיין

הבושם ערוגת דער ברענגט וגו')ענליך הכהן אלעזר ויאמר עה "פ מטות, פון ב(פרשת ווערטער די  אויף  מפרשים, די שם 

משנה מ "ב)דער  פ"ו, "דמה(אבות כלים", "הכשר לשון פון איז  "מכשרתו " ונאמן, ישר  חסיד  צדיק להיות ומכשרתו

ומחשבות  מדות  כל  מגעלת  היא הקדושה התורה  נמי והכי הכשר, קרי האיסור, בליעת ממנו ומוציאין הכלים  שמגעילין

וואס מחשבות און מדות שלעכטע אלע פון  מענטש דעם "כשר 'ט" הקדושה  תורה די אדם", בלב  הטמונים ַָרעות 

הארצן. אין איהם ביי באהאלטן  ַַַזענען

וואס פראגע  זיין אויף אינדרויסן. בחור א געטראפן הלימוד, סדר  אינמיטן אמאל , האט ישיבה  א פון משגיח ַַַַַָָָָא

געזאגט: משגיח דער האט ארויסגערופן. איהם האט איינער  אז געענטפערט בחור דער האט אינדרויסן, טוט ַַָָָָער

בהמה א ביי משיכה  קנין א איז  באה" והיא לה כב :)"קורא מענטש ...(קידושין  א ביי  נישט  , ַַַ




