שלח

Mail@derparshakval.com

לשמיעת השיעורים בקול הלשון718-906-6444 :

èìàäðéà
çìù
©
 א. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïæééá íòìà© ïåô èòååòèàøòâ
ïòî èøòåå ,äðåîà ïéà úåîéîú êøåã ¯ íéùðà íìåë
¨ 'òøòãðà'
© ñàåå
¨ ïøéñøòèðéà èùéð êéã ìàæ
¨ ,ïééìà êéã èéî ÷øàèù
©
 ז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïâàæ
ééæ ¯ åðéðéòá éäðå

 ט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåéøáä ãåáë ïéà úåøéäæ ¯ êøáç ãåáë
 יא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . èéé÷øòëòä åö ïòîå÷ðà¨ ïòî ïò÷ úåðåéñð éã êøåã à÷ååã ¯ íéùåã÷ íúééäå
 טו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïâéåà éã ïèéäôà¨ åö áåéç øòñéåøâ øòã ¯ åøåúú àìå

à

 שלח- דער פרשה קוואל

çìù
© ïåà ,íäéà èéî èøéñàt
© ñàåå
¨ ñòìà© ,úåîéîú èéî
ïàã
© íòã åö øò èøòäòâ
."÷ìç" ïééæ æéà øò ,øòôòùàá

ììëî" æà© ïñééåå øéî ,øòèééåå "ìàåîùî íù" øòã èâàæ
¨
ïòî ïò÷ ,íòìà© ïåô ."åàì òîåù äúà ,ïä
© ñàã
¨ ïééèùøàô
©
æà© ,ñéåà èîå÷ àìéîî .òèøò÷øàô
¨
íòã ïéà äîéîú äðåîà èùéð èàä
ïòî áéåà
,àìéîî ."å÷ìçìå åîò" èùéð ïòî æéà ,ïòèùøòáéåà
© èùéð ïèìàåå
¨ ïãéà éã áéåà
,úåîéîú øòééæ ïøéåìøàô
¨
ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïéà äðåîà ò'úîà øòééæ ,èñééä ñàã
©
¨ ééæ øàð
¨ ,äçèáä
âòåå ï'ôéåà ïòâðàâòâ
øòèééåå ïèìàåå
ïìòåå ééæ éåæà© éåå ïøòì÷åöðééøà© èùéð ,ìàøùé õøà ïéé÷
¨ ,ãðàì
© ñàã
¨ ïòîòððééà ïòðò÷
,èâéæòâ éàãååà© ééæ ïèìàåå
¨ ïãéà éã áéåà æà© (íéøáã úùøô ïéà) èâàæ
¨ é"ùø éåå
ïèìàåå
©
¨ ,íéìâøî éã è÷éùòâ èùéð
èùéð ïöðàâðéà
ééæ ïèìàåå
© ïáàä
¨ ééæ ãìàáéåå
©
¨ ,ïôàåå
¨ ïáàä
¨ èôøàãòâ
©
ïøéåìøàô
øàð
¨ èøòì÷òâðééøà© ïáàä
¨ ïåà ,úåîéîú ïåô äãî éã
ñàåå
ï'èéî ïòååòâ èùéð øòî ééæ ïòðòæ ,ïééæ èòåå ñò
æà© øòãðåàåå ïéé÷ èùéð æéà øòáéøòã ïåà ,ïòèùøòáéåà
¨ ïòîå÷òâðà¨ ïòðòæ ééæ
,ïòîå÷òâðà¨ ïòðòæ ééæ åàåå èøàã
© íòã ïåô óìéä éã ïà¨ ìééåå
êéæ ïòî ïò÷ ,øòôòùàá
© èùéð
. אïèìàä

 ווערט מען, דורך תמימות אין אמונה- כולם אנשים
געראטעוועט פון ַאלעם בייזן
ַ

íìåë ,'ä éô ìò ïøàô øáãîî äùî íúåà çìùéå
¨ .(â ,âé) äîä ìàøùé éðá éùàø íéùðà
èâàæ
¨ ÷åñt øòã ,é"ùø
ñò åàåå ìàøòáéà ."íéùðà" èâàæ
óéåà ñò èæééåå ,"íéùðà" ìèéè øòã ÷åñt ïéà èééèù
ïòåå) äòù òðòé "åéä íéøùë ,äòù äúåàá" :úåáéùç à©
© ñàã
¨ ïøéðàétùåöñéåà
¨
¨
ééæ ïòðòæ (ãðàì
ïøàååòâ
è÷éùòâñéåøà© ïòðòæ ééæ
."êéìøò ïòååòâ
© ïòî óøàã
ïòååòâ ïòðòæ íéìâøî éã áéåà ,ïééèùøàô
©
øòèùøòáéåà øòã æà© èééåå éåæà© óéåà ,êéìøò
¨ ïééìà©
éåå ,"íéùðà" ïòðòæ ééæ æà© ééæ óéåà úåãò èâàæ
© © èàäòâ
©
¨ éåæà©
ïäåè åö ,äãéøé àæà
øòèòtù ééæ ïáàä
© íòðåô ïåöø íòã ïâò÷
ñèëòìù ïãòø íåö æéá ,øòôòùàá
?ìàøùé õøà óéåà

ìééåå ,(æ"òøú úðù ,çìù) "ìàåîùî íù" øòã èøòôèðò
¨ ÷åñt øòã
äéäú íéîú" (âé ,çé íéøáã) èâàæ
¨ ."êé÷ìà 'ä íò
úåîéîúá åîò êìäúä" ,é"ùø èâàæ
äî ìë àìà ,úåãéúòä øçà øå÷çú àìå ,åì äôöúå
."å÷ìçìå åîò äéäú æàå ,úåîéîúá ìá÷ êéìò àáéù
© ùèðòî øòã
ïåà äèåùô äðåîà èéî ïòîòððà¨ óøàã

,שטאט אין ַאמעריקע
רעסטאראן אין ַא
 זיין:האט אונז דערציילט
פארמאגט ַא
ָ
ַ ָ
ָ רעסטאראן
ַ ָ
ָ ַ וואס
ָ  ַא חשוב'ער איד.א
 און,"ארטמענטïדע
באזוכט די באאמטע פונעם "פייער
האט צוויי
ַ
ַ האבן ביי איהם
ָ ,יאר צוריק
ָ  דריי.שטאק
ָ
ָ
נאך ַא טיר אויפ'ן
איהם
ָ דארף ער צושטעלן
ַ ,'ארטמענטï
ַ פארשריפטן פון 'העלט דע
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זאל ַ
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געטוהן מיט מיר? ָ
טייערע פרייז?..
פאר זיין טובה וועגן ,ווייל די
פארשטאנען ַאז ַאלעס איז געווען ַ
ַ
האט ער שוין גוט ַ
יאר שïעטערָ ,
ָאבער צוויי ָ
באפוילן צו שליסן ַאלע געשעפטן .סïעציעל
"קאראנא" וויירוס ַ
האבן זינט דעם אויסברוך פונעם ָ ָ ַ
שטאטישע באאמטע ָ
ָ
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ָ ַ
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ָ
האט ער מצליח געווען צו
שטאק פון זיין
האט צוגעבויט אויפ'ן צווייטן
רעסטאראןָ ,
ָ ַ
ָ
וואס ער ָ
אדאנק די טיר ָ
נאר ַ ַ
ָ
פאליציי און
דארט זענען די קונים געקומען און
וואס די ָ
געגאנגען ָאן דעם ָ
ַ
האלטן ָאפען זיין געשעפט ,ווייל פון ָ
ַ
אנשטאט פון צוזאם-ברעכן און דערלייגן
זאלן קענען לייגן דערויף זייער שלעכט אויג ...און
ָ
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ָ
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פרנסה ח"ו ָ
'האט איהם
באלד אין ָאנהייב איז ַאלעס צוגעגרייט
נאר מ ָ
פאר זיין טובהָ ,
געווארן ַ
ָ
זעהען מיר פון דעםַ ,אז ַ
יאר ,צו זעהן אויב ער וועט גלייבן און גיין מיט תמימות
לכתחילה אויסגעïרואווט פון הימל אין לויף פון צוויי ָ
אינעם אויבערשטן...
זאגט )"ליקוטי הרי"ם" ,פרשתינו( אויפ'ן ïסוק אין דער היינטיגער סדרה )יג ,כט( "עמלק יושב
ב .דער "חידושי הרי"ם" זי"ע ָ
וואס ווילן
זאגן )ב"ב כה" (:הרוצה להחכים ידרים" ,דער מענטש ָ
וואס די חז"ל ָ
באקאנט ָ
בארץ הננגב" .עס איז ַ ַ
זאל ער גיין אויף דרום-זייט .גומט אויס ַאז "נגב"  -דרום-זייט איז מרמז אויף חכמה.
ווערן קלוג מיט חכמת התורהָ ,
"'קלוגשאפט" נישט אויפ'ן ריכטיגן וועג ,איז
וואס איז ָאבער ַאן "אויבער-חכם" ,ער נוצט אויס זיין
ַ
דער מענטש ָ
זאגט דער ïסוק" ,עמלק יושב בארץ הנגב"...
עס גערעכנט ווי ַא מעשה פון עמלק .אויף דעם ָ
זאגט,
זאגט דער "בעל הטורים" ָאנהייב סדרה ,של'ח ל'ך אנשי'ם סופי תיבות "חכם" .דער אויבערשטער ָ
ַאזוי ָ
וואס טוט זיך איבערקליגן ,און לערן זיך פון די מעשה פון די
"שלח לך אנשים" ,שיק ַאוועק פון זיך דעם "חכם" ָ
געמאכט.
קאליע
ַ
האבן מיט זייער "אויבער חכם'דיגקייט" ַאלעס ַ
וואס ָ
מרגליםָ ,
זאגט )מכות כדַ (:אז נאכן חרבן הבית ,ווען די תנאים און רבי עקיבא צווישן זיי ,זענען ָאנגעקומען צום
די גמרא ָ
זאגן די ספרים ַא טעם בדרך
האבן זיי געזעהן ווי ַא פוקס קומט ַארויס פונעם קודש הקדשים רח"לָ .
הר הביתָ ,
פארוואס דווקא דער "פוקס" איז ַארויסגעקומען פונעם קודש הקדשים ,און נישט ַאן ַאנדערער בעל חי,
מליצהָ ַ ,
וואס קליגן זיך איבער מיט
ווייל דער פוקס איז דאך דער קלוגסטער פון די חיות )ברכות סא (:און דורך די "פיקחים" ָ
זייער "שכל" ,ווערט ַא חורבן אין קודש הקדשים...
זאגט הרה"ק רבי מענדעלע דעעשער זי"ע ,דער בעל "מעגלי צדק" ,אויף דעם ïסוק ביים סוף פון דער
ַאזוי ָ
'זאל
דא זעהט אויס ַאז די מצוה פון ציצית העלפט ַאז מ ָ
היינטיגער סדרה )טו ,לט(" ,ולא תתורו אחרי לבבכם" ,פון ָ
הארבקייט פון די
זאגט הרה"ק רבי מענדעלעַ ,אז עס איז ידוע די ַ
הארץָ .
נאכגיין די שלעכטע מחשבות פון ַ
נישט ָ
האט מתיר געווען ַאריינצולייגן
זאגט די גמרא )יבמות דַ (:אז די תורה ָ
לאוין פון שעטנז און כלאים ,און פונדעסטוועגןָ ,
דאך ַאז
דאס קלייד איז פון
וואל[ .זעהען מיר ָ
דאך פון ָ
פלאקס ,ווייל דער תכלת איז ָ
ַ
כלאיים אין די ציצית ]ווען ָ
פארשטיין ווי ַאזוי איז מעגליך
נישט ַאלעס איז ווי דער מענטש
טראכט .מיט'ן מענטשליכן שכל ,קען מען נישט ַ
ַ
האט די תורה מתיר געווען דעם לאו
דא ָ
זאל מען קענען ברענגען שעטנז ,און ָ
ַאז דווקא ביים מקיים זיין ַא מצוה ָ
דאס
פון שעטנז ,אויב מ'נוצט עס ביי די מצוה פון ציצית .זעהט מען פוןַ ,אז
נאכגיין ָ
מ'טאר נישט זוכן טעם און ָ
ָ
פארשטאנד איז צו-קליין משיג צו זיין דעם אויבערשטען
ַ
פארשטייט ,ווייל אונזער ַ
הארץ ַ
דאס ַ
הארץ צו טוהן לויט ווי ָ
ַ
וועגן .דעריבער העלפט די מצוה פון ציצית" ,למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי" ,ווייל פון דעם זעהען מיר ַאז
פארשטייען נישט דעם אויבערשטען'ס וועגן.
'דארף גלייבן ַאז מיר ַ
מ ַ
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נאר געמיינט די טובה פון די אידן,
האבן ָ
זאגט )"ליקוטי הרי"ם" ,פרשתינו( ַאז די מרגלים ָ
ג .דער "חידושי הרי"ם" זי"ע ָ
גאר ַא גוטן מצב ,זיי לערנען תורה פון משה רבינו
האבן געזעהן ַאז די אידן געפינען זיך אין מדבר אין ָ
ווייל זיי ָ
נאר זיי דינען דעם
האבן נישט קיין טירדות אויף דער וועלט ,נישט פון עסן ,און נישט פון קליידונגָ ,
ע"ה .זיי ָ
האבן ָאבער אויך געוואוסטַ ,אז ווען די אידן וועלן
אויבערשטען און ווערן געשïייזט מיט מן פון הימל .די מרגלים ָ
לאנד,
באארבעטן די פעלדער פון ַ
האבן טירדות עולם הזה ,ביים ַ ַ
יא ָ
דארט ָ
ָאנקומען אין ארץ ישראל ,וועלן זיי ָ
האבן
האבן "גע'פועל'ט" ַאז די אידן ָ
פאר די טובה פון אידישע קינדער ,און ָ
האבן זיי זיך איינגעשטעלט ַ
דעריבער ָ
וואס איז געווען "לחם
דארט געשïייזט
זיך
געווארן מיט'ן מןָ ,
ָ
יאר ,און זענען ָ
נאך פערציג ָ
אויפגעהאלטן אין מדבר ָ
ַ
פאר זיי ,ווייל ס'איז נישט גוט צו
דאס נישט געווען גוט ַ
מן השמים"  -ברויט פון הימל .אבער ,פונדעסטוועגן ,איז ָ
'דארף געדענקען ַאז ַאזוי ווי עס פירט זיך פון הימל,
באשעפער "עצות" ווי ַאזוי צו פירן די וועלט .מ ַ
געבן דעם ַ
איז עס לטובה.
פאר זיי גערעכנט
האבן  -ווי
פאר די אידן ,איז ַ
געזאגט  -געמיינט לטובה ַ
ָ
כאטש די מרגלים ָ
ער שרייבטַ ,אז ָ
הארץ אייגענע סברות ,אנשטאט צו גיין מיט תמימות
האבן
אויסגעטראכט פון ַ
ַ
וואס זיי ָ
דאס ָ
געווארן ווי ַאן עבירה ָ
ָ
באשעפער'ס הנהגה ,און איהם צו דינען
האפן און ַארויסקוקן אויפ'ן ַ
מיט'ן אויבערשטען ,און זיך ָאנשטרענגען צו ָ
האט איהם ַאוועקגעשטעלט...
דווקא פון דעם ָארט וואו דער אויבערשטער ָ
זאגט )'תורת אבות' ,בשם כתבי הגה"צ רבי משה מידנער זצ"ל( אויף דעם ïסוק אין דער היינטיגער סדרה
ד .דער "יסוד העבודה" ָ
וואס וועט מיט אייך
זאלט גוט געדענקען" .את כל" ַ -אלעס ָ
)טו ,לט( "וזכרתם את כל מצוות ה'"" .וזכרתם"  -איר ָ
באשעפער ברוך הוא ,מיט ַא סïעציעלע השגחה
ïאסירןַ ,אלעס איז "מצוות ה'"  -געטוהן
באפעל פון ַ
געווארן אויפ'ן ַ
ָ
ַ
באשעפער ב"ה.
נאר דורך "שליחים" פונעם ַ
גארנישט געטוהן אויף דער וועלט דורך מענטשןָ ,
פרטית .עס ווערט ָ
אמאל גערעדט מיט הרה"ק בעל "תולדות יעקב יוסף" זי"ע )איידער ער איז
האט ַ ָ
דער בעל שם טוב הקדוש זי"ע ָ
דא ַא
נתקרב
זאך אויף דער וועלט איז ָ
געווארן צום דרך הבעל שם( ,וועגן אמונה אין השגחה פרטיתַ ,אז אויף יעדער ַ
ָ
האט דער בעל שם טוב
שאקלען .צווישן ַאנדערע ָ
זאל זיך ָ
זאל ליגן ,און וואו עס ָ
השגחה ïרטית גענוי וואו עס ָ
נאר
איהם
דאס נישט פון איהם ַאליין חלילהָ ,
פאר מיט'ן מענטש ,איז ָ
וואס קומט ָ
פאסירונג ָ
געזאגטַ ,אז אין יעדע ַ
ָ
וואס איז נוגע צו איהם.
דער אויבערשטער "רעדט" צו איהם און ער וויל איהם מרמז זיין עפעס ָ
געוואנדן צום בעל שם
האט זיך
ָ
פארראכטן כלים ,און ָ
האט ַ ָ
אדורכגעגאנגען ַא גוי וועלכער ָ
ַ
רעדנדיג ַאזוי ,איז ַ
האט
האט דער בעל שם טוב איהם
האט נישטָ .
געזאגט ַאז ער ָ
ָ
פאררעכטן?"ָ .
האסטו עפעס צו ַ
טוב" :ישראל'יקָ ,
אמאל
דער גוי
נאך ַ ָ
האט דער בעל שם טוב איהם ָ
געזאגט צום בעל שם טוב" :זוך ,אפשר וועסטו עïעס טרעפן"ָ .
ָ
געזאגט" :ישראל'יק ,ישראל'יק ,אויב דו
האט דער גוי ווידער
ָ
פאררעכטןָ .
האט נישט ַא כלי צו ַ
געזאגט ַאז ער ָ
ָ
וועסט גוט זוכן ,וועסטו געפינען."...
געזאגט צום "תולדות":
האט דער בעל שם טוב
ָ
ָ

ã
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זאגט ,אויב איר
דא געהערט פונעם גוי'ס מויל? ער ָ
האבן יעצט ָ
פארא "בת קול" מיר ָ
וואס ַ ַ
האסט געהערט ָ
 דו ָזאלסטוַ ,אז
דארפט מתקן זיין .און וויסן ָ
וואס איר ַ
'נאכזוכן' אייערע מעשים ,וועט איר שוין געפינען ָ
וועט גוט ָ
דא ַא רוף פון הימלַ .אזוי ווי ביי אונזער מעשהַ ,אז ער איז
ַאפילו ווען ַא גוי רעדט מיט דיר ,איז אויך אין דעם ָ
גאנץ אין זיינע מעשים און ער
פאר'ן מענטש ַאז ער איז ַ
דאכט זיך ַ
מיך געקומען מעורר זייןַ ,אז אויך ווען עס ַ
האבן קיין "תיקון"ָ ,אבער אויב ער וועט גוט זוכן אין די 'קעמערלעך' פון זיין נשמה ,וועט ער שוין
דארף נישט ָ
ַ
דארף מתקן זיין...
וואס ער ַ
זאכן ָ
סאך ַ
געפינען ַא ַ
נאך נישט
געוואלט ָאננעמען די ווערטער פונעם בעל שם טוב )ווי
האט ָאבער נישט
דאן ָ
געזאגט ,איז ער ַ
ָ
ָ
דער "תולדות" ָ
זאגן
דא ַא השגחה פרטית אויך אין די ווערטער פון ַאן
נתקרב
ָ
איינפאכן גוי ,צו ָ
ַ
געווארן צום דרך החסידות(ַ ,אז עס איז ָ
פאר'ן בעל שם טובַ ,אז
האט ער דעריבער
געזאגט ַ
ָ
דאס גלייכןָ .
דארט ,און ָ
זאגן ָ
דארף פונקט ָ
וואס ער ַ
ווארט ָ
ַא ָ
"זאג נישט ַאז דו קענסט
האט דער בעל שם טוב
געזאגט צום "תולדות"ָ :
ָ
ער קען נישט ָאננעמען זיינע ווערטערָ .
דאס הויז פון הייליגן בעל שם טוב זי"ע.
פארלאזט ָ
האט ַ ָ
נאר ַאז דו 'ווילסט' נישט ,"...און ער ָ
נישטָ ,
וואגן פול
וואס פירט ַא ָ
באמערקט ַא "בעל עגלה"ָ ,
האט דער "תולדות" ַ
ַארויסגייענדיג פון בעל שם טוב'ס הויזָ ,
האט
גאנצע שטרוי ָ
דאס ַ
וואגן ,און ָ
גאנצן ָ
האט איבערגעדרייט דעם ַ
מיט שטרוי .דער "שלימזל" ,דער בעל עגלהָ ,
זאל מקיים זיין ביי איהם
האט דער בעל עגלה געבעטן דעם "תולדות" ,ער ָ
זיך אויסגעשפרייט אין ַאלע זייטןָ ...
פארטוהן אין זיינע
וואגן .דער "תולדות" איז ָאבער געווען ַ
"הקם תקים" ,און איהם איהם העלפן אויפהייבן דעם ָ
נאך
הייליגע
האט איהם ָ
וואס דער בעל עגלה רעדט צו איהם .ווען ער ָ
האט ַאפילו נישט געהערט ָ
געדאנקען ,און ָ
ַ
געזאגטַ ,אז ער איז נישט בכוח איהם צו העלפן ,ווייל
האט דער "תולדות" איהם
ָ
אמאל געבעטן איהם צו העלפןָ ,
ַ ָ
געזאגט צום "תולדות":
האט דער גוי
ָ
פאר איהםָ ,
לאסט ַ
ס'איז צו ַא שווערע ַ
נאר ַאז דו 'ווילסט' נישט ...אויב דו וועסט וועלן ,וועסטו קענען מיר העלפן
זאג נישט ַאז דו 'קענסט' נישטָ ,
 ָוואגן...
אויפהייבן דעם ָ
האט איינגעזעהן
פאר'ן הייליגן "תולדות" ,און ער ָ
'אריין אין אויער' ַ
די ווערטער פונעם פשוט'ן 'בעל עגלה' זענען ַ
זאך אויף דער וועלט
דא ַא ַ
פון דעם ַאז דער הייליגער בעל שם טוב איז גערעכט מיט זיין טענה ַאז עס איז נישט ָ
'האט איהם געשיקט
באגריפןַ ,אז מ ָ
האט ער ַ
דא דערין ַא גענויע השגחה ïרטית .ערשט יעצט ָ
וואס ס'איז נישט ָ
ָ
שטארק ס'איז די השגחה
געשטאלט פונעם גוי'ס ווערטער ,כדי צו ווייזן איהם ווי
ַא 'שליחות' פון הימל אין דער
ַ
ַ
געווארן איינע פון זיינע
דאן צוריקגעקערט צום בעל שם טוב ,און איז שפעטער
ָ
האט זיך ַ
פרטית פון הימל .ער ָ
גרעסטע תלמידים.
געזאגט בנוגע דעם
האט
ָ
וואס דער בעל שם טוב זי"ע ָ
פארשטיין ַא משל ָ
מיט דעם סיפור המעשה ,קען מען ַ
אזא
פארלעצט ַ ַ
וואס ַ
וואס יעדער ָ
פארלעצט איינע פון די געזעצן פון דער מלוכהָ ,
האט ַ
ענין פון גלותַ .א קעניגין ָ
וויבאלד ַאז "מלך במשפט יעמיד ארץ",
פארטריבן ווערן אין ַא ווייטן ָארט.
דארף
ַ
געשטראפט ווערן מיט ַ
ָ
געזעץ ַ
דאס געזעץ",
דאך ָ
דאך פירן זיין מלוכה מיט געזעץ און ָארדענונג ,און דער קעניג ַאליין "היט ָ
דארף ָ
דער קעניג ַ
געהאט קיין ַאנדערע ברירה ווי ַאוועקצושיקן זיינע אייגענע קעניגין אין ַא ווייטן ָארט ,מעבר לים.
האט ער נישט
ַ
ָ
אונטערגעווארפן
וואס זענען נישט געווען
אין יענע תקופות ,זענען די
ָ
פאר זיך"ָ ,
"פאלק ַ
שיף-קאפיטאנען געווען ַא ָ
ַ
ַ
געוואלט ...יעדער
נאר
ָ
האבן ָ
וואס זיי ָ
האבן געטוהן ָ
נאר זיי ָ
אונטער דער יוריסדיקציע פונעם קעניג און זיינע געזעצןָ ,
מאטראזען ,וועלכע זענען געוועןהאט מורא
האט
געהאט ַאז די שיף ַ ָ
ַ
געדארפט אïרייזן מיט ַא שיףָ ,
ַ
וואס ָ
ָ
ïארשוינען ,וועלן איהם שלעכטס טוהן.
פארדארבענע שלעכטע ַ
ַ ָ
הארץ
ַאזוי ווי די קעניגין איז ַארויף אויף דער שיף ,איז איר
פאר די אויגן און ביטער אויפ'ן ַ
געווארן פינצטער ַ
ָ
וואס וועט מיט איר
שטארק מורא
האט
דא איר
געהאט ,ווער ווייסט ָ
ַ
ַ
"באלעבאס" ,און זי ָ
ָ
ַ
זעהענדיג ווער עס איז ָ
לאïעס.
דא פון זייערע בייזע ַ
ראטעווען ָ
דאך איר נישט ַ
ïאסירן .קיינער קען ָ
ַ
קאפיטאן ,איז געווען דער קעניג בכבודו ובעצמו,
ַ
האט ָאבער די קעניגין נישט געוואוסטַ ,אז דער הויפט ַ
זאךָ ,
איין ַ
וואלט זי נישט געווען אין
שיף-קא
פארשטעלט ַאלס ַא
וואלט געוואוסט דערפוןָ ,
ïיטאן .אויב זי ָ
ַ
ַ
האט זיך ַ
וואס ער ָ
ָ
האבן...
האט זי מורא צו ָ
וואס ָ
דאך מיט איר צו יעדע צייט ,און ממילאָ ,
אזא קלעם ,ווייל דער קעניג ַאליין געפינט זיך ָ
ַ ַ
פארטריבן אידן אין גלותַ ,אבער דער "ממונה" אויף זיי אין גלות
טאקע ַ
האט ַ
דער נמשל איז :דער אויבערשטער ָ
איז ער זעלבסט ,דער "מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא" ,און ער רוהט שטענדיג צווישן זיי .אדרבה ,גרויס
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דא
וואלטן געוואוסט און געגלייבט ַאז עס איז נישט ָ
איז זיין השגחה פרטית אויף אונז אין דעם מצב .אויב מיר ָ
וואס קען אונז שלעכטס טוהן ,און ַאז דער אויבערשטער געפינט זיך צווישן אונז ,ווי דער
קיינער אויף דער וועלט ָ
דאס שוין מער נישט געווען אין גדר פון גלות.
וואלט ָ
זאגט "עמו אנכי בצרה"ָ ,
ïסוק ָ
דאס איז די כוונה אין די ווערטער פון דער גמרא )ברכות לג" (.כל אדם שיש בו דעה ,כאילו נבנה בית המקדש
ָ
געווארן אין זיינע
וואלט געבויט
ָ
פארשטאנד ,איז גלייך ווי דער בית המקדש ָ
ַ
האט ַ
וואס ָ
בימים" .יעדער מענטש ָ
האט שכל ,ווייסט ַאז דער אויבערשטער איז מיט איהם ,און ממילא איז
וואס ָ
דאס הייסטַ ,אז דער מענטש ָ
טעגָ .
וואלט געזעסן "תחת גפנו ותחת תאנתו" ,רואיגערהייט אויף דער
נאר עס איז גלייך ווי ער ָ
ער נישט אין "גלות"ָ ,
וועלטַ ,אזוי ווי עס וועט זיין ווען דער אויבערשטער וועט אויפבויען דעם בית המקדש במהרה בימינו.
פאלגענד:
האט צו אונז געשריבן אין ַא בריוו ,איינער פון אונזער חבורה אין בית שמש ,ווי ָ
ַא וואונדערליכן משל ָ
פארגעקומען מלחמות
לאנדָ ,אבער עס זענען כסדר ָ
האט געקעניגט אויף ַא רייך מעכטיג ַ
וואס ָ
ַא גרויסער קעניגָ ,
צווישן זיינע שכנים ,ווי ס'איז געווען איינגעפירט ביי די קעניגרייכן אין ַאלע תקופות .איינער רייצט זיך מיט'ן צווייטן,
האט דער
האט זיך
געשטארקטָ ,
ַ
אריינצוכאïן ַא צווייטע ...ווען די מלחמה ָ
ַ
ïאסטקע ַ
און ַא צווייטער גרייט צו ַא ַ
געגאנגען
האלטן מלחמה מיט'ן פיינט .די מלחמה איז
גענעראל אויפ'ןקעניג געשיקט זיין הויפט
ַ
שלאכטפעלד ,צו ַ
ַ
ַ
אונטערטאנען ,און געזעהן ַאז זיי זענען
האט געהערט דעם קרעכץ פון זיינע
ַ
גאר שווער ,און ווען דער קעניג ָ
ָ
ברילאנטן און
גענעראל ַאן אוצר פיל מיט טייערע
פאר'ן
ַ
ַ
האט ער געשיקט ַ
שאנדעָ ,
אויסגעשטעלט צו הונגער און ַ
קאמף קעגן דעם שונא .אויך קען ער מיט'ן געלט ,קויפן עסן
דיאמאנטן-שטיינער ,כדי איהם צו ערמוטיגן אינעם ַ
ַ ַ
וואפנס
פארגעשריטנסטע ָ
פאלק און די ַארמיי ווי געהעריג ,און ער קען מיט'ן געלט אויך קויפן די ָ
דאס ָ
צו שפייזן ָ
פאר די מלחמה.
ַ
מאïעס און גענויע ליסטעס ,און ַאנדערע טכסיסי
פאר'ן
גענעראלַ ,
ַ
האט אויך צוגעלייגט אינעם ïעקל ַ
דער קעניג ָ
דערלאנגען
פאלק מיט די נויטיגע שוץ ,און ער וועט וויסן צו
ַ
דאס ָ
פארïאנצערן ָ
זאל קענען שיצן און ַ ַ
מלחמהַ ,אז ער ָ
פארשעמטער.
פאר'ן שונא ַא גוטן
קלא ,ïביז ער וועט זיך אונטערגעבן ַא ַ
ַ
ַ
וואס
ïיאנען ָ
סאך ש ָ
פארהאן ַא ַ
האט דער קעניג ָאבער אויך גוט געוואוסטַ ,אז עס זענען ַ ַ
גלייכצייטיג דערמיטָ ,
האט
פאלגן-נאך מיט "אויגן און אויערן" יעדן ברעקל
ïאלאץ ,און ער ָ
וואס קומט ַארויס פון זיין ַ ַ
אינפארמאציע ָ
ָ ַ
ָ
ָ
האט
וואס
דעריבער מורא
טראגט דעם גרויסן אוצר מיט זיךָ .
ָ
נאכגיין דעם שליח ָ
לאקערן און ָ
געהאט ַאז זיי וועלן ָ
ַ
פארשימלטע
האט עס ַארומגענומען מיט מיסט און ַ
זאק ,און ָ
באהאלטן דעם אוצר אין ַא מיאוס'ן ַ
דער קעניג ַ ַ
זאמלער
וואלט געווען ַא ַ
האט ער גערופן זיין משרת ,און איהם ָאנגעטוהן צעריסענע קליידער ,ווי ער ָ
דאן ָ
מאכליםַ ...
גענעראל "ווי עס שטייטזאק און איהם ברענגען צום הויפט
ַ
באפוילן צו נעמען דעם ַ
האט איהם ַ
פון מיסט ,און ער ָ
און גייט".
געווארן פון ַא
געראטעוועט
טאקע
האט
ָ
ַ
באפעל ,און ַאזוי איז ער ַ
אויסגעפאלגט דעם קעניג'ס ַ
ָ
דער משרת ָ
דא ַא זעקל מיט מיסט...
האט
"פארשטאנען" ַאז ער פירט ָ
ַ
ַ
האט איהם געזעהןָ ,
וואס ָ
"שלעכט אויג" ,ווייל יעדער ָ
דאס
ווען ער איז ָאנגעקומען צום הויïט
האט איבערגענומען פון איהם ָ
האט ער איהם דערקענט און ָ
גענעראלָ ,ַ
האט ער געשïירט ַא
וואס דער
דאס זעקלָ ,
האט געעפענט ָ
גענעראל ָ
ַ
זאגןַ ,אז אין דער מינוט ָ
ïעקל .איבעריג צו ָ
נאר ,וועט ער ווערן טרויעריג און
זאק ,ממש צום דערשטיקן ...אויב דער
גענעראל איז ַא ַ
ַ
שרעקליכן ריח פונעם ַ
פאלק,
פאר'ן קעניג און זיין ָ
דא מיט די לעצטע כוחות ַ
וואס איך קעמף ָ
באוויינען זיין ביטערן גורל' ,נישט גענוג ָ
ַ
טראכטן
אזא מיאוס'ע מתנה' ,און ער וועט
ַ
נאר מיט שיקן מיר ַ ַ
פארשעמט מיך ָ
באלוינונג ...ער ַ
דאס איז מיין ַ
און ָאט ָ
פאר'ן קעניג ,עס
מיט ַא
וואס פעלט עס מיר אויס ,צו פירן די מלחמה ַ
הארץ' ,מה לי ולצרה הזאת'ָ ,
צובראכן ַ
ָ
פארשעמט.
וואלט חלילה פארלוירן די מלחמה ,ווי איידער צו ווערן ַאזוי ַ
דאך בעסער געווען ווען איך ָ
וואלט ָ
ָ
דאס
אויב דער הויïט
האט מיר געשיקט ָ
וואס ָ
דאס דער ָ
פארשטיין ,ווער איז ָ
גענעראל איז ָאבער גענוג קלוג צו ַַ
טראכטן ַאז
דאך בשום אופן נישט מעגליך צו
ַ
באליבטער קעניג ,און אויב ַאזוי ,איז ָ
דאך מיין ַ
דאס איז ָ
'זעקל'ָ ...
באהאלטן דער
עס שטעקט דערין די מינדסטע כוונה מיך מצער צו זייןַ .אוודאי איז
דא ליגט ַ ַ
קלאר ַאז דייקא ָ
ָ
דארט צו געפינען דעם אוצר,
גוטער אוצר פונעם קעניגַ .אזוי
גראבן ָ
דאס זעקל און הייבט ָאן ָ
טראכטנדיג ,עפנט ער ָ
ַ
טאקע דעם
דאך
קלאר ַאז פון די צרה זעלבסט וועט איהם קומען ַאן אויסלייזונגַ .אזוי געפינט ער ַ
ָ
ווייל ער ווייסט ָ
פארשטיין
האט
געהאט גענוג שכל צו ַ
ַ
וואונדערבארן אוצר ,און ער פרייט זיך סיי מיט'ן גרויסן אוצר ,און סיי ַאז ער ָ
ַ

å

דער פרשה קוואל  -שלח
¨ © ñàåå
¨
êéæ èæàìøàô
ùèðòî øòã .ïòèùøòáéåà íòã
øòèùøòáéåà øòã íäéà èôìòä ,ïòèùøòáéåà íòã óéåà
¨
© òãòé ïéà
òðééæ òìà© ïéà äçìöä èàä
øò ïåà ,êàæ
 íéðéðòה¨ © øò áéåà .
,ïééìà© êéæ óéåà øòáà¨ êéæ èæàìøàô
.èéøè ïåà èéøù ïãòé óéåà øòìòôëøåã øò èãééì

÷¨ © èùéð ìàîðéé
¨
¨
íòðòâééà ïééæ óéåà ïæàìøàô
êéæ øàè
¨ ¯ úåéðçåøá ééñ ,úåëæ ïééæ óéåà ïåà çåë
,èñééä ñàã
úåéîùâá ééñ ïåà ,íéúåëæ ïåà úååöî òìéô òðééæ óéåà
¯ ïééìà© ñòôò ïò÷ øò æà© ,"çåë" ïùéæéô ïééæ óéåà
¨
íòã êéæ ïéà ïòìöøàååðééà
øò èòåå éåæà© .ïëééøâøòã
¨ øò æà© ,ìéôòâ
øò æà© ïåà ,çåë íòðòâééà ïà© èùéð èàä
¨ ,ïëééøâøòã èùéðøàâ
÷¨ ïò
òëìòåå ,íéìâøî éã ïåô øéî ïòðøòì ,ãåîéì øòã èà óéåà øæâð èøòåå ñò áéåà øàð
úåéðçåøá ,"ìàøùé éðá éùàø" ïòååòâ ïòðòæ
ïåô ïåöø ïéà êéæ èòãðòåå ñòìà© ïåà ,ïáéåà ïåô íäéà

נאר
ַאז דווקא אויף דעם וועג פון ַאנטפלעקן דעם אוצר דייקא אין די 'הסתרה' ,איז ער ָאנגעקומען דערצו .און ָ
נאך פיל גרעסער און חשוב'ער
באזיגן די פיינטליכע ַארמיי ,און ער איז
געווארן ָ
ָ
באוויזן צו ַ
טאקע ַ
האט ער ַ
ַאזוי ָ
מיניסטארן.
אין די אויגן פון קעניג און זיינע
ָ
דאס איז געווען די בחינה
האט
געזאגט )געברענגט אין ספה"ק "תשואות חן" ,פ' וישב( ַאז ָ
ָ
דער בעל שם טוב הקדוש זי"ע ָ
האט געשוועבט אויף זיין
ïאסירט ,אויך ווען עס ָ
האט מיט איהם ַ
וואס ָ
זאך ָ
וואס ביי יעדע ַ
פון נחום איש גם זוָ ,
באהאלטן דערין גוטס ,ווייל
פארשטאנען ַאז עס ליגט ַ ַ
ַ
האט ער ַ
קא ïאון אויף ַאלע אידן ַא שרעקליכע סכנה ח"וָ ,
ָ
באשעפער ברוך הוא קען קיין שלעכטס נישט ַארויסקומען חלילה ,און מיט זיין גלויבן דערין ,און זיינע ווערטער
פון ַ
טאקע געווען ,עכדה"ק.
האט ער אויפגעטוהן ַאז ַאזוי איז ַ
"גם זו לטובה"ָ ,
זאגט הרה"ק רבי העניך אלכסדר זי"ע )"חשבה לטובה" ,פרשתינו( אויף דעם ïסוק אין דער היינטיגער סדרה )יג,
הַ .אזוי ָ
האט געזעהן ַאז יהושע גייט שטענדיג ַארום
טז( "ויקרא משה להושע בן נון יהושע".
וויבאלד משה רבינו ע"ה ָ
ַ
געזאגט" :יהושע"  -כ'בין זיכער ַאז "י-ה יושיעך"
האט משה
ָ
באשעפער ,העלף מירָ ...
זאגט "הושע"" ,הושע"ַ ,
און ָ
וואס הייבט אויף שטענדיג זיינע אויגן צום הימל
טאקע העלפן ,ווייל דער מענטש ָ
 דער אויבערשטער וועט דיר ַפארזיכערט ַאז דער
נאך הילף ,איז ַ
נאר אויף דעם אויבערשטען ,און צו איהם ווענדעט ער זיך ָ
פארלאזט זיך ָ
און ַ ָ
אויבערשטער איז מיט איהם.
האט זוכה געווען ַאז דער
האבן געהערט פון הרה"ח המפואר רבי שאול
בורזשיקאווסקי שליט"א ,וועלכער ָ
ָ
מיר ָ
איינלאדן צו "קידוש" שבת פרשת בהרַ ,אז ביים שמועס,
זאל איהם
ַ
גערער רבי ,הרה"ק בעל "בית ישראל" זי"עָ ,
וואס ווערט
באקאנטע מימרא פון הייליגן רבי'ן ר' זושא זי"ע פון האניפאליָ ,
נאכגעזאגט די ַ ַ
ָ
האט דער "בית ישראל" ָ
ָ
געברענגט אין הייליגן ספר "נועם אלימלך" פון זיין ברודער ,דער רבי ר' אלימלך זי"ע )פ' בהר( ,אויפ'ן ïסוק )ויקרא
כה ,כ-כא( "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית ,הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו ,וצויתי את ברכתי לכם בשנה
יאר ,מיר וועלן
וואס וועלן מיר עסן אין זיבעטן ָ
הששית ,ועשת את התבואה לשלש השנים" .אויב איר וועט פרעגןָ ,
באפעלן
דעמאלס נישט איינזייען און נישט
דאך
זאגט דער אויבערשטער ,איך וועל ַ
צונויפזאמלען אונזערע תבואותָ ,
ַ
ָ
ָ
יאר.
גאנצע דריי ָ
פאר ַ
וואקסן תבואה ַ
זאל ַ
יארַ ,אז עס ָ
מיין ברכה אין זעקסטן ָ
נאר אויב די אידן וועלן פרעגן "מה נאכל",
האט דער רבי ר' זושא זי"ע געפרעגטַ ,אז פון ïסוק זעהט אויסַ ,אז ָ
ָ
"וואס
האט געענטפערטַ ,אז אויב די אידן וועלן נישט פרעגן
ָ
באפעלן די ברכה .און ער ָ
וועט דער אויבערשטער ַ
זאגן,
'דארף עס ַאפילו נישט ָ
באפעלן זיין ברכה ,און מ ַ
דאך ïשוט ַאז דער אויבערשטער וועט ַ
וועלן מיר עסן" ,איז ָ
באשאפן די וועלט אויף ַאן אופן ַאז מיט בטחון אין איהם איז מען ממשיך ַאלע
דאך ַ ַ
האט ָ
ווייל דער אויבערשטער ָ
דאן וועט
דאך
איבערהאקן חלילה די גוטע השïעות ,און ַ
ַ
יא פרעגן ,טוהען זיי ָ
נאר אויב זיי וועלן ח"ו ָ
השïעותָ .
פונדאסניי די ברכה.
באפעלן
ָ
דארפן ַ
דער אויבערשטער ַ
זאגט" ,אוי ,רבונו
האט ָאבער געטייטשט אויף ַאן ַאנדערן אופןַ ,אז דייקא ווען ַא איד ָ
דער "בית ישראל" זי"ע ָ
אימשטאנד צו געבן ַאפילו
דאך ַאז מיט מיין אייגענעם כח בין איך נישט
ַ
וואס וועל איך עסן? איך ווייס ָ
של עולםָ ,
דאן איז ער זוכה ַאז
נאר דו ביזט בכוח מיר צו שענקען ïרנסה און ַא גרויסע השïעה"ַ .
ַא ריר מיט'ן פינגער ,און ָ
נאר אויף דעם
טאקע משפיע זיין אויף איהם פון זיינע ברכות,
פארלאזט זיך ָ
וויבאלד ער ַ ָ
ַ
זאל ַ
דער אויבערשטער ָ
באקומען די ברכה.
אויבערשטען ,איז ער ַא כלי ראוי צו ַ

æ

 שלח- דער פרשה קוואל

¨ ©
¨
íòã óéåà èæàìøàô
êéæ ïáàä
áìë ïåà òùåäé
© åö êéæ çëá ïòååòâ ééæ ïòðòæ ,ïééìà© ïòèùøòáéåà
ïèìàä
¨ ïåà ÷øàèù
©
éë äúåà åðùøéå äìòð äìò" (ì ,âé) ïâàæ
ïòååòâ ïòðòæ ééæ æà© ïòååòâ æéà óåñ øòã ."äì ìëåð ìåëé
íòðåô ïãéà øòèðæéåè øòâéìãðòö éã ïåô òâéöðééà éã
¨ ,øáãîä øåã
.ìàøùé õøà ïéà ïòîå÷òâðééøà© ïòðòæ ñàåå

זאל דיך נישט
 זיי- ונהי בעינינו
ָ ,שטארק מיט דיך אליין
ַ
זאגן
ָ ''אנדערע
ַ וואס
ָ אינטערסירן

¨ ïáàä
¨ øéî .úåéîùâáå
äâùä òèñòãðéî éã èùéð êàã
éùåãéçå :âò á"á äòæ) íéìâøî éã ïåô äâøãî òëéåä éã ïéà
äøåú éã æà© (ã ,âé) èáééøù ï"áîø øòã ïåà .(ì"øäî úåãâà
èðàîøòã'î .äìòî øòééæ èéåì íéìâøî éã ñéåà èðëòø
¨
© ñàåå
¨ ïøò'áåùç íòã íãå÷
ïåà úåìòî øòî èâàîøàô
æéà ,äðåôé ïá áìë æà© ,íòã ïåô ñéåà èîå÷ .úåâéøãî
¨
,íéìâøî éã ïùéååö úåáéùç ïéà øòèéøã øòã ïòååòâ øàð
øòã èðàîøòã èøòåå øòëìòåå¯ ïåð ïá òùåäé ïåà
.èéé÷ñéåøâ ïéà øòèôðéô øòã ïòååòâ æéà ¯ øòèôðéô

éã .(âì ,âé) íäéðéòá åðééä ïëå íéáâçë åðéðéòá éäðå
¨ ééæ ñàåå
¨ ïæéø éã ïâòåå èâàæòâ
¨
¨ íéìâøî
ïáàä
ïáàä
©
òøòæðåà ïéà ïòååòâ ïòðòæ øéî ,ïòðë õøà ïéà èðâòâàá
ïéà ïòååòâ êéåà øéî ïòðòæ éåæà© ïåà ,ï÷éøòùééä éåå ïâéåà
.ïâéåà òøòééæ

©
ïùèðòî ò÷øàèù
¯ "ìéç éøåáéâ" ïòååòâ ééæ ïòðòæ êéåà
¨ © êéæ ïáàä
¨ ïåà ,('á ÷åñt ,"àøæò ïáà")
óéåà èæàìøàô
ïòîòððééà ïòðò÷ ïìòåå ééæ æà© ,úåçåë òðòâééà òøòééæ
¨ øàð
¨ .ãðàì
© ñàã
¨
ïòîå÷òâðééøà© ïòðòæ ééæ ïòåå ,ïòã ñàåå
© © ééæ èàä
¨ ,ìàøùé õøà ïéà
ééæ ïåà àøåî à© ïìàôàá
¨
¨
."åðîî àåä ÷æç éë 'åâå íòä æò éë ñôà" èâàæòâ
ïáàä
øòã éåå ,"äùåã÷ã úåæò" ïéà ÷øt à© øéî ïòðøòì àã
¨
¨
ééá "ìèåáîå ìèá" ïòååòâ ïòðòæ áìë ïåà òùåäé øàð
¨
¨ ò"éæ éáø øò÷öà÷
¨
úåà ,"äðåîàå úîà") èâàæòâ
èàä
¨
© ééæ æà© âéãðñéåå ,êéæ
,çåë íòðòâééà ïà© èùéð ïâàîøàô
ïòååòâ æéà íéìâøî éã ïâò÷ äðòè¯ètéåä éã æà© (åöú åðéáø äùî ïòåå æà© (æè ÷åñt) èâàæ
¨ ïúðåé íåâøú øòã éåå
¨ ééæ ñàåå
¨ ñàã
¨
åðééä ïëå" øòèøòåå éã èâééìòâåö ïáàä
¨ ,ïééì÷ êéæ èìàä
© òùåäé æà© ïäòæòâ èàä
¨ ä"ò
øò èàä
ïéà ïòååòâ øéî ïòðòæ (ï÷éøòùééä éåå) éåæà© ïåà ,"íäéðéòá ."íéìâøî úöòî êòéùåé ä¯é" ,íäéà øàô
© ïòååòâ ììôúî
èùéð ñò øàè ùèðòî íòã øàô .ïâéåà òøòééæ
©
æéà øò æà© ,øéî ïòðéôòâ áìë ééá êéåà
ïåô ïâéåà éã ïéà ñéåà èäòæ øò éåæà© éåå ïøéñòøòèðéà êéæ ïòâðàâòâ
©
ïééã ïéà ïééâ èñôøàã
åã ...ïùèðòî òøòãðà© úåáà òâéìééä éã ïåô íéøá÷ éã óéåà ïééæ çèúùî
¨
¨ øò ìééåå (.ãì äèåñ) íéîçø ïèòá åö ,ïåøáç ïéà
÷å÷ .çåî ïåà çåë ïééã èéåì ,âòåå íòðòèàøèòâñéåà
èàä
¨ .ïèééæ éã ïéà èùéð ïåà ,÷éøåö èùéð øò øàð
¨ ,úåëæ ïéé÷ èùéð øò èàä
¨ ïééìà© æà© èìéôòâ
èøéñòøòèðéà ñàåå
©
¨ êéã
¨ íòã êøåã øàð
¨ ." וúåáà úåëæ" åö ïòîå÷ðà¨ óøàã
©
...?! זøéã ïâòåå èëàøè
øòèééååö à© ñàåå
ñàåå

 אות צ( ַאז כלב, הקדמה לו,"נאמען פון הייליגן אריז"ל )"שער הגלגולים
ָ  פרשתינו( אין, דער חיד"א ז"ל ברענגט )נחל קדומים.ו
 ַאז,זאגט דער חיד"א ז"ל
ָ  לויט דעם.בן יפונה איז געווען פונעם שורש פון די נשמה פון אליעזר עבד אברהם
גאנצער מהות פון
לל זיין ביים קבר פון זייןïגעגאנגען מת
דערפאר
כלב איז
ַ  ווייל דער, אברהם אבינו ע"ה,""האר
ַ
ַ
ַ
דאס זעלבע איז
ָ .האט איהם געטריי געדינט
ָ  און ער,דאך געווען ַאז ער איז געווען בטל צו אברהם
ָ אליעזר איז
הארץ און
האט נישט
ַ גאנצן
ַ נאר ער איז בטל געווען מיט'ן
ָ ,פאר זיך קיין זכות און כח
ַ געהאלטן
ַ
ָ  ער,מיט כלב
"באצייכנט ַאלס "עבדי כלב
ַ האט איהם
ָ האט זוכה געווען ַאז דער אויבערשטער
ָ  ביז ער,נשמה צום אויבערשטען
 אויסער,אזא חשוב'ן טיטל אויף ַא מענטש
ַ ַ וואס מיר טרעפן נישט אין ערגעץ אין דער תורה
ָ , מיין קנעכט כלב און אין נאך," "ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה,( ח,זאגט )במדבר יב
ָ סוקï אויף משה רבינו ע"ה ]ווי דער
.[עטליכע פלעצער
( ו,שט אין די ווערטער פון רש"י ז"ל )בראשית לבï ,געזאגט צום בריסקער רב הגרי"ז זצ"ל
אמאל
ָ
ָ ַ האט
ָ  ַא איד.ז
 ולא למדתי, "עם לבן גרתי,זאגט רש"י
ָ ,' ויהי לי שור וחמור" וגו,אויפ'ן פסוק "עם לבן גרתי ואחר עד עתה
,געזאגט ַא כוונה
האט דער איד
ָ
ָ .געלערנט פון די שלעכטע מעשים פון לבןïהאב זיך נישט ָא
ָ  איך."ממעשיו הרעים
צוזאמען
האב געקענט וואוינען
ַ
ָ  אויב דו וואונדערסט זיך ווי ַאזוי איך,פאר עשו
ַ האט געמיינט מרמז צו זיין
ָ ַאז יעקב
 איז עס,האב איך זיך נישט ָאפגעלערנט פון זיינע שלעכטע מעשים
ָ  און פונדעסטוועגן,לאנגע צייט
ַ אזא
ַ ַ מיט לבן

ç

דער פרשה קוואל  -שלח

©
òèëòìù ïåô èòååòèàøòâ
©ùèðòî øòã èøòåå éåæà
¨ ïòî èøòåå øòìòô áåø ïéà ñàåå
¨ ,íéøáç
ïâéåöòâëàð
÷© âòåå ïøàì
¨
¨
¨
,êéæ øàô
à© èùéð èàä'î
ïòåå ééæ êàð
¨ © ,éåæà© áéåà ...ïèøàâðééåå
¨
¨
¨ ñàåå
̈¨ ïùèðòî ééá "ïç ïòðéôòâ" åö èëåæ'î øòãà
ñàååøàô
íòðéà êòìîéøòåå àã
ïáàä
¨ øòåå" ,äðòè à© èàäòâ
©
¨
©
èàä
øòèùøòáéåà øòã èàä
...ïò÷ðàãòâ
©òøòãðà
¨
ïâéåà òøòééæ ïéà ïòååòâ èùéð èðòæ øéà æà© èâàæòâ
êééà
¨ ùøãî øòã
øòèùøòáéåà øòã æà© (àé ,æ"èô ø"áãîá) èâàæ
."?íéëàìî éåå
¨ ééæ ïòåå ïãéà éã øàô
© ïòååòâ øúååî èàä
¨
ïáàä
øòã æà© (î"øú ,çìù) ò"éæ "úîà úôù" øòã èøòôèðò ãééø òøòééæ óéåà øòáà¨ ,"íéáâçë åðéðéòá éäðå" èâàæòâ
¨
©
¨ ñàã
¨ èøòä ùèðòî
áéåà .èëàøè
øò ñàåå
"¨ ,"íäéðéòá åðééä ïëå
øòã .ïòååòâ øúååî èùéð øò èàä
à© æéà øò æà© ìéôòâ à© èéî íåøà© èééâ ùèðòî øòã øéà èñééåå ïòã åö :ééæ åö èâàæòâ
¨
¨ øòèùøòáéåà
èàä
© øò èòåå ¯ ìîéøòåå à© ¯ "äìîð" òøòééæ ïéà ïäòæñéåà èëàîòâ
òøòãðà© ïøòä ò÷àè
©
¨ êéà éåæà© éåå
êééà áàä
© © óéåà íäéà ïâòåå ïãòø ïùèðòî ïòååòâ èùéð èðòæ øéà æà© èâàæòâ
æéà øò æà© ,ïôåà àæà
¨
¨ øòåå ?ïâéåà
êééà èàä
©
©
¨
©
ïèìàäòâ ïééìà êéæ ïáàä ééæ ìééåå ïåà ...ìîéøòåå à
?íéëàìî éåå ïâéåà òøòééæ ïéà
© ééæ ïòðòæ øòáéøòã ,ï÷éøòùééä øàô
©
éåæà© ïòååòâ ò÷àè
© ïòååòâ íøåâ ïééìà© ééæ ïáàä
¨ íòã èéî
éã ïéà íéà êéæ èòãðòåå ñòìà© ìééåå ,ïâéåà òøòééæ ïéà íòã êéæ øàô
ח
© ïôøàã
© åö ïåô ùðåò
.ë"ò , ùèðòî ïåô äãåáò
âéöøòô øáãî ïéà ïøòãðàåå
¨ àøîâ éã ùèàë
¨ ïåà .øàé
¨
ïéà èâðòøáòâ ,.çì äèåñ) èâàæ
¨
¨ ééæ æà© (çìù úùøô ïéà àã
¨ ,é"ùø
÷éåå èøòäòâ øàì
ïáàä
¨
¨ ïæéø éã
ïòðòæ ñò ¯ "íøëá ùé íéìîð" èâàæòâ
ïáàä

"אקס" און
וואלט געווען ַאן ָ
האב ַאלע זיינע מעשים ָאנגעקוקט ווי זיי ָ
וואס "ויהי לי שור וחמור" ,איך ָ
צוליב דעם ָ
אראפגעלערנט פון
גארנישט מיט זיי...
האב איך זיך נישט ַ ָ
דערפאר ָ
ַ
האב איך ָ
ַאן "אייזל" ...נישט מער ...ממילאָ ,
זיינע שלעכטע מעשים.
דאס איז נישט סתם ַאזוי
האט
האט
רעאגירטָ :
ַ
שטארק געפעלן דעם בריסקער רב ז"ל ,און ער ָ
ַ
ווארט ָ
דאס ָ
אסאך
האבן שוין גורם געווען ַ ַ
נאר איז דער אמת ,און דאס איז ממש ַאקטועל ,ווייל די "שלעכטע חברים" ָ
"ïשט"ָ ,
"אקס" און
קרבנות רח"ל .ממילא ,איז די איינציגסטע עצה,
מ'זאל קוקן אויף זיי ווי ַא "שור" און ַא "חמור"ַ ,אן ָ
ָ
וואס געפינט זיך אין דער סביבה פון ָאקסן און אייזלען ,וועט
וואס קיין איין מענטש אויף דער וועלט ָ
ַאן "אייזל"ָ ,
"א וועג אין לעבן"...
זיך נישט ָאïלערנען פון זיי ַ
גאס אין תל אביבָ ,אנגעטוהן מיט די "שמונה
אמאל
מאטיל
געגאנגען אויף דער ַ
ַ
סלאנימער זי"ע ,איז ַ ָ
ָ
הרה"ק רבי ָ
דא אין תל
האט ַא איד איהם געפרעגט ,צו ער שעמט זיך נישט צו גיין ָ
בגדים" – דעם ארץ ישראל'דיגן לבושָ .
סלאנימער איהם געענטפערט:
מאטיל
ָ
האט רבי ָ
גאס ָאנגעטוהן אין ַאזעלכע בגדיםָ .
אביב אויף דער ַ
דארף ער זיך ָאנטוהן ווי ַא בהמה ,כדי אויסצוזעהן
 צו דען ווען ַא מענטש גייט ַאריין אין ַא בהמהשטאלַ ,ַ
גאס?...
דא אויף דער ַ
וואס דרייען זיך ָ
ïארשוינען ָ
דארף זיך דען צוגלייכן צו ַאלע שמוציגע ַ
דארט ווי ַא בהמה? איך ַ
ָ
אינגאנצן "איבעריג"
"צעקלאïטער",
באטראכט ווי ַא
חַ .א 'דורכשניטליכער'
ַ
ַ
אלעמאל ַ ַ
ָ
האט זיך ַ
יונגערמאן ,וועלכע ָ
ַ
באגלייט זיצנדיג אינדערהיים,
האט איהם ַ
האט נישט געשïירט ַא טעם אין לעבן .דער געפיל ָ
ח"ו אויף דער וועלטָ ,
האט קיינער נישט גערעדט
נאכט .ווען ער איז געווען ַא כולל
יונגערמאןָ ,ַ
טאג און ַ
גאס ,ממש ָ
גייענדיג אויף דער ַ
האט קיינער איהם נישט
וואס
מ'האט געלערנט אין כוללָ ,
ָ
'האט גערעדט וועגן די סוגיות ָ
מיט איהם .אויך ווען מ ָ
וואלט געווען ַא "טיש" אין בית המדרשָ ,אדער על כל פניםַ ,א הייליג
ַאריינגענומען אינעם "שמועס" ,גלייך ווי ער ָ
האט איהם קיינער נישט געפרעגט זיין מיינונג
ספר אין דער
'האט גערעדט 'מילי דעלמא'ָ ,
ספרים-שאנק .אויך ווען מ ָ
ַ
וואס מ'שמועסט.
איבער דעם ָ
האט איהם נישט געפרעגט
אויך ווען ער איז
האט קיינער איהם נישט ָאנגעקוקט .קיינער ָ
גאסָ ,
געגאנגען אויף דער ַ
ַ
האט
גאסָ ,אדער וואו עס געפינט זיך יענער ספרים-געשעפטַ ...אפילו ַא קליין יונגל ָ
ווי ַאזוי מ'קומט ָאן אויף יענע ַ
האט קיין
נאך מער ,ווען ער איז ָאנגעקומען ַאהייםָ ,
גאס ...און ָ
זאל איהם ַאריבערפירן די ַ
נישט געבעטן ביי איהם ער ָ
האט ער זיך געשפירט "נישט
איינער פון זיינע שכנים נישט געקוקט אין זיין ריכטונג ,און ַאפילו ביי זיך אינדערהייםָ ,
טאג?."...
האט איהם נישט געפרעגט
אדורכגעגאנגען דער ָ
ַ
"וואס הערט זיך ...ווי ַאזוי איז ַ
ָ
וועלקאמען" ,ווייל קיינער ָ
ָ
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לאזט וויסןַ ,אז ַא הוט-געשעפט
האט דער
אן מעלדונג ַ
וואס ָ
)"אדווערטייזמענט"( ָ
באמערקט ַ
יונגערמאן ַ
ַ
טאגָ ,
אין ַא העלן ָ
באשלאסןָ :אט קומט מיר יעצט ַא
האט דער
ָ
יונגערמאן ַ
ַ
פאר ַא ביליגן פרייז )"סעיל" בלע"ז(ָ .
פארקויפט יעצט הוטן ַ
ַ
ïלאץ
מאכן
ַ
דארף ער ַ
סאך דורות פון צדיקים ...יעצט ַ
האט שוין געזעהן ַא ַ
קאפעליש ...דער ַאלטער היט ָ
נייער ַ
פאר ַא נייעם הוט.
ַ
"סעילסמאן" ַא בכבוד'יגן הוט,
יונגערמאן איז ַאריין אינעם הוט-געשעפט ,און געבעטן ביים
"אומר ועושה" .דער
ַ
ַ
דאס איז דער ריכטיגער הוט...
האט מען 'מכריע געווען' לטובת ַא געוויסן הוטַ ,אז ָ
נאך עטליכע מעסטונגעןָ ,
און ָ
זאל איך
קאïעלוש.
פארוואס ָ
בארעכנטָ ַ ,
האט ער זיך ַ
דערנאך ָ
ָ
באצאלט דעם פולן ïרייז און גענומען דעם ַ
האט ַ ָ
ער ָ
"באקסל" ...איך וועל שוין ָאנטוהן דעם נייעם הוט ,און דעם ַאלטן
גאס דעם נייעם הוט אינעם
ַ
טראגן אויף דער ַ
ָ
דא ,אין געשעפט...
הוט וועל איך
איבערלאזן ָ
ָ
האט ַא דורכגייער איהם
האט ַאזוי געטוהן ,און וואונדער איבער וואונדער :גייענדיג ַאהיים מיט'ן נייעם הוטָ ,
ער ָ
זאל זיי ַאריבערפירן
האבן איהם געבעטן מיט טרערן אין די אויגן ,ער ָ
גאס ...עטליכע יונגלעך ָ
געפרעגט ,וואו איז יענע ַ
האט מען איהם
באגריסט ,און ַאריינקומענדיג אין שטובָ ,
האט ַא שכן איהם שיין ַ
גאסָ ...אנקומענדיג ַאהייםָ ,
די ַ
טאג ...ער ,פון זיין
מאכט ,ווי ַאזוי איז ַאריבער דער ָ
וואס ער ַ
אויפגענומען מיט גרויס פרייד ,און איהם געפרעגט ָ
מאל ווי ַאזוי ער שïירט
האט געוויזן מיט'ן פינגער ַארויף ,העכער ..ווען
מ'האט איהם געפרעגט ַא צווייטן ָ
ָ
זייטָ ,
האט ער ווידער געוויזן מיט'ן פינגער ַארויף.
זיךָ ,
האט היינט
האבן די בני בית זיך
וואס ָ
ïאסירט מיט איהםָ ...
האט נישט עפעס ַ
דערשראקן ,ווער ווייסט אויב עס ָ
ָ
ָ
פארוואס ער ווייזט כסדר
האבן זיי איהם געפרעגט ַ ָ
האנט כלפי מעלהָ ...
וואס ער ווייזט כסדר מיט די ַ
ïאסירטָ ,
ַ
קאפעלוש...
האט זיך
האט זיי דערציילט וועגן זיין נייעם ַ
שטארק געשעמטָ ,
ַ
מיט'ן פינגער אויבן ,און ער ,וועלכער ָ
האבן ָאבער
האט
קא ...?ïזיי ָ
טראגט אויפ'ן ָ
ָ
וואס ער ָ
צו זעהען זיי נישט מיט זייערע אייגענע אויגן דעם נייעם הוט ָ
פארגעסן
קא ,ïביז
האט בטעות ַ
ס'האט זיך ַארויסגעשטעלטַ ,אז ער ָ
ָ
באמערקט קיין שום ענדערונג אויף זיין ָ
נישט ַ
קא ïדעם ַאלטן הוטַ ,אזוי ווי ביז יעצט...
האט
איבערגעלאזט אויפ'ן ָ
ָ
דעם נייעם הוט אין געשעפט ,און ער ָ
פארשטייט מען ַאלייןַ ,אז די מענטשן ענטפערן ,און מענטשן פירן
ַאז
מ'טראכט גוט ַאריין אין דער געשיכטעַ ,
ַ
פאר
האט זיך
זיך מיט ַאנדערע מענטשן לויט ווי דער מענטש ַאליין
געדאכט ַ
ַ
טראכט וועגן זיך .דעריבער ,ווען עס ָ
ַ
גאס מיט ַא מכובד'יגן
יונגערמאן ַאז ער איז "מכובד" ,ווייל אין זיין
דעם
האט ער זיך געזעהן גיין אויף דער ַ
געדאנק ָ
ַ
ַ
גאס ,און
האבן איהם געפרעגט וועגן דער ַ
באלד ָאנגעהויבן קוקן ַאזוי אין זיין ריכטונג ,און ַאלע ָ
האבן ַאלע ַ
הוטָ ,
איבערגעלאזט
האט בטעות
ָ
קא ,ïווייל ער ָ
גארנישט געענדערט 'אויף' זיין ָ
האט זיך ָ
כאטש בעצם ָ
ווי ער שפירט זיךָ ,
האט ָאנגעהויבן קוקן אויף זיך
קאַ ,ïאז ער ָ
האט זיך עפעס געטוישט 'אין' זיין ָ
דעם ַאלטן הוט .פונדעסטוועגןָ ,
נאר ַא מענטש
האט עïעס ַא ווערד אויף דער וועלט .ער איז מער נישט "איבעריג" חלילהָ ,
וואס ָ
ַאליין ווי איינער ָ
באטראכט אויפ'ן זעלבן וועג.
באלד ַ ַ
האבן ַאלע איהם ַ
צווישן מענטשן ,און ממילאָ ,
פארשטיין ַאז זיין גורל איז אין זיינע אייגענע הענט ,נישט אין די הענט פון ַאנדערע.
דארף יעדער איינער ַ
ממילאַ ,
סאך "ווערד" ,און
גאר ַא ַ
פארשטיין ַאז בעצם איז ער ָ
האבן ַא געהויבענעם גייסט און ַ
אזא אופן ,וועט ער ָ
אויף ַ ַ
באגריף פון "כבוד" ,פון
דא דעם פשוט'ן ַ
טאקע ָאïגעבן כבוד .און אונזער כוונה איז נישט ָ
מענטשן וועלן איהם ַ

é
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 "äøö÷ íúòãå íéáåøî êîòיøòðééà áéåà åìéôà ïåà ,

פאר דעם מענטש ,וועלכער איז נישט מער
נאר פון ַא
וואס גיט ַ
"באציאונג" ָ
ַ
יא ַאנטלויפןָ ,
'דארף באמת ָ
וועלכן מ ַ
אויפגאבע אויף דער וועלט.
ווי "פלייש און בלוט" ,כח צו ערפילן זיין
ַ
ט .מענין לענין ,אויף דעם ïסוק אין דער היינטיגער סדרה )יג ,כ( "ומה הארץ השמנה היא אם רזה ,היש בה עץ
ווארט "עץ"
דאס ָ
זאגט דער "חתם סופר" זי"ע )ד"ה "היש בה"(ַ ,אז ָ
אם אין ,והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ"ָ ,
באשיצט זיין דור פון ַאלעם בייזןַ ,אזוי ווי ַא בוים.
וואס איז "מגין על דורו כעץ" ,ער ַ
איז מרמז אויף דעם צדיקָ ,
וואס די וועלט געניסט פון זיינע "פרוכט"ַ ,אזוי ווי ַאן "עץ פרי עושה
דאס מיינט מען דעם בעל גמילות חסדיםָ ,
ָ
פרי" ,און ער איז מהנה מיט זיינע פרוכט די מענטשן פון דער וועלט .ער ווערט גערופן "עץ" ,ווייל ער שיצט אויף
זאלן
פאר די מרגלים ,זיי ָ
באפוילן ַ
האט ַ
זאגט דער ïסוקַ ,אז משה רבינו ע"ה ָ
זיין דור ַאזוי ווי ַא בוים .אויף דעם ָ
זאלט איר
לאנד ָ
וואס טוט חסד .פון די פרוכט פונעם ַ
דארט ַא מענטש ָ
זעהן "היש בה עץ" ,צו עס געפינט זיך ָ
לאנד איז געבענטשט,
דאס ַ
באווייז ַאז ָ
נאך נישט ַא ַ
האט גוטע פרוכט ,איז עס ָ
לאנד ָ
דאס ַ
נישט נעמען ,ווייל אויב ָ
דערפאר ווייל
געווארן ,און נישט
דאך מעגליך ַאז אין זכות פון דעם צדיק זענען די פרוכט געבענטשט
ַ
ָ
ווייל ס'איז ָ
וואס טוט חסד
פארהאן ַא צדיק ָ
דארט נישט ַ ַ
לאנד איז בעצם געבענטשט" .אם אין"ָ ,אבער אויב עס איז ָ
דאס ַ
ָ
שטארקן און נעמען פון די פרוכט
זאלט איר זיך
ַ
דאן "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ"ָ ,
מיט ַאנדערע מענטשןַ ,
לאנד .אויב די פרוכטן זענען גוט ,איז ַא סימן ַאז
באווייז אויף דעם מהות פונעם ַ
דאס איז ַא ַ
לאנד ,ווייל ָ
פונעם ַ
גאנצע וועלט ווערן
וואס די ַ
לאנד איז געבענטשט .פון דעם לערנען מיר אויך די מעלה פון די גומלי חסדיםָ ,
דאס ַ
ָ
געשïייזט אין זייער זכות.
באגלייט הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל
אמאל ַ
האט ַ ָ
י .עס דערציילט הגה"ח רבי יהודה ניישלאס שליט"א ,אז ער ָ
צובראכענע פרוי  -און
גאס ,און עס איז צוגעקומען צו זיי ַא פרוי  -ווי עס ווייזט אויסַ ,א
ָ
אויף ַא ירושלים'ער ַ
האט רבי חיים זיך געפרייט ,און איר
האט
געזאגט צו רבי חיים'עןַ ,אז עס קומט איר ,ברוך השםַ ,א "מזל טוב"ָ .
ָ
זי ָ
האט די פרוי געענטפערטï" :ערעלע איז
פארא "מזל טוב" עס קומט אירָ .
וואס ַ ַ
געפרעגט "לשמחה מה זו עושה"ָ ,
דאך שוין ַאזוי
ווארט ָ
האט רבי חיים ַ -א פרייליכער  -אויסגערופן" :מזל טוב! מזל טוב!"" .איך ַ
געווארן א כלהָ ."...
לאנג צו הערן די גוטע בשורה! און ָאט איז עס ָאנגעקומען .ווער איז דער גליקליכער בחור?".
ַ
נאמען פונעם חתן,
האט געהערט דעם ָ
האט די פרוי געענטפערט ,דער בחור איז "פלוני אלמוני" .ווען רבי חיים ָ
ָ
האט זיך ָאנגערופן צו איר:
האט ער
וואס ער הערט ,און ער ָ
וואס קען קוים גלייבן ָ
געטראכט ַא מינוט ,ווי איינער ָ
ַ
ָ
באקומען
דאך ַ
האט ָ
טאכטער? איר ָ
פאר אייער ָ
באקומען ַאלס ַא חתן ַ
האט ַ
"באמת? צו דען ווייסט איר וועמען איר ָ
האב איך
"אוודאיָ ,
האט זי געענטפערטַ :
האט געהערט פון דעם 'חזון איש'?ָ ."...
ממש ווי דעם 'חזון איש' ...איר ָ
זאגט איר רבי חיים" :נו,
האט דען נישט געהערט וועגן דעם 'חזון איש'ָ ."...
געהערט וועגן דעם 'חזון איש' .ווער ָ
האט זוכה געווען אינעם 'חזון איש' פון היינטיגן דור."...
טאכטער ָ
זאלט אירַ ,אז אייער ָ
וויסן ָ
האט
האט רבי חיים ברים ווייטער געפרעגט די פרוי" :און פון רבי עקיבא איגר ,האט איר געהערט?"ָ .
דערנאך ָ
ָ
האב איך געהערט אויך וועגן
די פרוי
געלאזט טרערן פון התרגשות פון אירע אויגן ,און געענטפערט" :נוַ ,אוודאי ָ
ָ
דאך צו דערציילן וועגן דעם קדוש ישראל ,דער גאון הדורות
גאנצע וועלט ווייסן ָ
דעם גאון רבי עקיבא איגר .די ַ
געזאגט" :לויט ווי מ'שמועסט ,איז דער חתן אייערער דער קומענדיגער 'רבי
האט רבי חיים איר
ָ
רבי עקיבא איגר"ָ .
גאנצע וועלט מיט זיין תורה."...
פארשיינען די ַ
וואס וועט ַ
עקיבא איגר'ָ ,
האב איך זוכה געווען דערצו? ...מסתמא
האט די פרוי
אויסגעבראכן אין ַא געוויין פון התרגשות" :אוי ,ווי ַאזוי ָ
ָ
ָ
פאר מיר אין הימל".
באמיט ַ
האבן זיך ַ
וואס ָ
באבעסָ ,
נאר אין זכות פון מיינע טייערע עלטערן ,זיידעס און ָ
איז עס ָ
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נאר דער
געזאגט" :און איך
האט רבי חיים איר
האט בייגעשטייערט צו דעם שידוךָ ,
טראכטַ ,אז נישט 'זכות אבות' ָ
ַ
ָ
ָ
וואס איר
זכות פון אייערע
וואס איר טוט ,ווי אויך אייערע ריינע און לויטערע תפילות ָ
פילצאליגע מעשים טובים ָ
ָ
געגאנגען איר וועג.
דאן ,איז די פרוי זיך
ַ
באשעפער"ַ ...
פאר'ן ַ
פארגיסט ַ
ַ
דאס
האט דער מספר ר' יודל
פאר רבי חיים ברים ,ווער איז ָ
ניישלאס שליט"א הנ"ל זיך געוואונדערט ַ
ָ
שפעטער ָ
האט רבי חיים איהם
וואס טוט איינגלידערן אין זיך די גאונים רבי עקיבא איגר און דער 'חזון איש'? ָ
דער חתן ָ
איינגערוימט אין אויער ,מיט ַא ברייטן שמייכל" :אמת'דיג גערעדט ,ווייס איך בכלל נישט ווער עס איז די פרוי מיט
האבן גערעדט .עס דערקענט זיך ָאבער 'צווישן די
דא יעצט גערעדט ,און וועגן וועמען מיר ָ
האב ָ
וועמען איך ָ
אזא מצוה,
האנדלט זיך פון ַא
האט מיר צוגעשיקט ַ ַ
צובראכענע פרוי ,און אויב דער אויבערשטער ָ
ָ
דא ַ
שורות'ַ ,אז ָ
צובראכענע פרוי"...
שטארקן ַא
דארף איך עס טוהן מיט ַאלע הידורים ,און ַאפילו צולייגן גוטע ווערטער ,כדי צו
ָ
ַ
ַ
'דארף נישט אויפווייזן מיט ראיות ווי ווייט ַא מענטש ווערט ָאנגעפילט מיט
"המפורסמות אין צריכות ראיה" ,מ ַ
ווארט פון חיזוקַ ,אפילו ַא 'כל שהוא' ,און ַאוודאי
זאגט איהם ַא ָ
כח און מח ,מיט ַא שמחת החיים ,ווען עמיצער ָ
געוויס ווען עס איז אין ַאן אופן פון "מדה טובה מרובה".
האט
נאך דעם ווי דער גאון און מקובל בעל "לשם שבו ואחלמה"
ַ ַ
)באקאנט ַאלס דער "בעל הלשם"( ָ
יאר ָ
צוואנציג ָ
ָ
דאס ספר איז ָאנגעקומען
האט ער געהערטַ ,אז בשעתו ,ווען ָ
ַארויסגעגעבן זיין טיפזיניגן חיבור אויף תורת הקבלהָ ,
אויסגעלאזט אין ַא טענצל לכבוד דעם נייעם ספר ,און ער
ָ
האט הגה"ק בעל "בן איש חי" זצ"ל זיך ַ
באגדאדָ ,
אין ַ ַ
האט געשטעלט ַא חופהַ ,אזוי ווי מ'טוט ביי ַא הכנסת ספר תורה.
בארואיגט ביז ער ָ
האט זיך נישט ַ
ָ
פארוואונדערונג פון
האט ער
אויסגעבראכן אין ַא געוויין ,און אויף די ַ
ָ
האט געהערט דערפוןָ ,
ווען דער "לשם" ָ
סאך כתבים
נאך ַא ַ
האט ביי זיך אין צימער ָ
האט ער זיי געוויזן ַאז ער ָ
פארוואס ער וויינטָ ,
זיינע שטוב מענטשן ַ ָ
וואלט געוואוסט ַאז מ'לויבט ַאזוי אויף דער וועלט זיינע ספרים,
וואו ער רעדט פון חכמת הקבלה ,און אויב ער ָ
האבן ַאן איינפלוס ַאפילו אויף
סאך ספרים ...קומט אויס ַאז געפילן פון חיזוק ָ
נאך ַא ַ
דאך ַארויסגעגעבן ָ
וואלט ער ָ
ָ
פאר 'ïשוט'ע מענטשן ווי מיר זענען.
אזא גרויסן צדיק ווי ס'איז געווען דער "לשם" ,און ַאוודאי געוויס ַ
ַ ַ
זאגט
)אנהייב פרשת בהעלותך( להגיד שבחו של אהרןָ ,
זאגן על דרך מליצה ,אויף די ווערטער פון רש"י ז"ל ָ
די ספרים ָ
ווארט נישט
פאר דיין חבר שבחים און
כאטש דו זעהסט נישט אויף איהם ַא "שינוי"ַ .
לויב-געזאנקען" ,שלא שינה"ָ ,
ַ
ַ
צובראכן ביי זיך ,ביז מ'וועט עס שוין דערקענען אויף איהם...
אינגאנצן
זאל ווערן
ָ
ַ
ַאז ער ָ
זאגןַ ,אז מ'לייגט
יא .מיר לייענען אין דער היינטיגער סדרה )טו ,לח( "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" ,און חז"ל ָ
קאליר ווי דער הימל,
האט ַאן ענליכן ָ
ַאריין "תכלת" אין די ציצית ,ווייל תכלת איז ענליך צום ים ,און דער ים ָ
און דער הימל איז גלייך צום כסא הכבודַ .אזויַ ,אז דורך ָאנטוהן "תכלת" ,דערמאנט זיך דער מענטש פונעם "כסא
געזאגט" ,תכלת דומה לכסא הכבוד" ,תכלת איז ענליך
האבן די חז"ל נישט
ָ
פארוואס ָ
הכבוד" .איז לכאורה שווערָ ַ ,
געדארפט ַאריינשטעלן אינצווישן דעם צושטעל צום ים ,און צום הימל ,און
האבן זיי
ַ
פארוואס ָ
צום כסא הכבוד? ַ ָ
דערנאך צום כסא הכבוד?
ערשט
ָ
זאל נישט
איז דער תירוץַ ,אז פון דעם לערנען מיר ַא גרויסן לימוד אין די וועגן פון עבודת ה' ,דער מענטש ָ
האט
ַארויפשפרינגען גלייך צום "כסא הכבוד" ,צו זיין ווי די מלאכים פון הימל און צו ַא מדריגה צו וועלכע ער ָ
נאכ'ן ַאנדערן .ער
זאל ַארויפגיין אויפ'ן לייטער פון עבודה ה' צוביסלעך ,איין טרעפל ָ
נאר ער ָ
נישט קיין שייכותָ ,
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דארט וועט ער ַארויפגיין צום הימל ,יעדער איינער לויט
פארזעצן מיט "ים" ,און פון ָ
זאל ָאנהייבן פון "תכלת" ,און ָ
ָ
פארזיכערט ַאז צום סוף וועט ער ָאנקומען צום "כסא הכבוד"...
דאן איז ער ַ
זיין ענין און מצבַ .
וואס
באקאנט ָ
האלטן חשוב יעדע קליינע ïעולה ,וויסנדיג ַאז "קובץ על יד ירבה" .עס איז ַ ַ
דער עיקר איז צו ַ
זאגט )"אמרי ïנחס" ,פרשתינו( אויפ'ן ïסוק אין דער היינטיגער ïרשה )יד ,לה( "במדבר
קאריצער זי"ע ָ
הרה"ק רבי ïנחס'ל ָ
האבן די זעלבע
גאנץ .די ווערטער "יתמו" און "ימתו" ָ
הזה יתמו ושם ימתו"" .יתמו" איז פון לשון "תמימות"ַ ,
דאס קליינע ïינטעלע אין דעם אות תי"ו .פון דעם קען מען לערנען ,ווי יעדע
נאר ָ
גאנצער חילוק איז ָ
אותיות .דער ַ
קלייניגקייטַ ,אפילו ַא ïינטעלע ,קען אויפהייבן דעם מענטש פון "ימותו" ח"ו צו "יתמו"  -שלימות.
געזאגט וועגן צוויי חשוב'ע בחורים" :ס'איז
אמאל
ָ
האט ַ ָ
יב .דער גערער רבי ,הרה"ק בעל "בית ישראל" זי"עָ ,
יארן שפעטער ,ווען די
אינטערעסאנט ווער פון פון זיי ביידע וועט
לאנגע ָ
אויסוואקסן גרעסער פונעם צווייטן"ַ .
ַ
ַ
האט געפרעגט דעם ַאנדערן" :נו,
האבן זיי זיך
געטראפן ,און איינער ָ
ָ
בחורים זענען שוין געווען עלטערע יונגעלייטָ ,
טאן פון
געווארן למעשה?) ...ווער פון אונז איז
וואס איז
האט דער צווייטער געענטפערט מיט ַא ָ
אויסגעוואקסן גרעסער?("ָ .
ַ
ָ
ָ
האט
וואס איז
"וואס איז
פארוואונדערונג:
נאך ָאן אין פולן שוואונג" ...ער ָ
געווארן ...די מלחמה גייט ָ
ָ
געווארןָ ...
ָ
ָ
ַ
נאך אינמיטן די מלחמה מיט'ן יצר
האלט ער ָ
לאנג ווי דער מענטש לעבט אויף דער וועלטַ ,
זאגןַ ,אזוי ַ
געמיינט צו ָ
לאזט קיינעם נישט צורוה ביז זיין לעצטע מינוט אויף דער וועלט.
הרע ,וועלכער ָ
דאס
געזאגט
דאס איז סïעציעל
וואס עס גליסט ָ
זאכן ָ
געווארן בנוגע צו "אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ,ביי ַ
ָ
ָ
יגָ .
הארץ פון מענטש ,יעדער איינער לויט זיין בחינה.
ַ
האט געהערשט ָארימקייט און דחקות רח"ל אין יעדן ווינקל אין ירושלים ,פלעגן
יארן ,ווען עס ָ
אמאליגע ָ
אין די ַ ָ
פאר די תלמידים יעדן ראש חודשַ ,א שטיקל "מזונות" .איינע פון די תלמידיםַ ,א וואויל
די חדרים אין
שטאט געבן ַ
ָ
דאס
באשלאסן זיך
האט  -מחמת
איינצוהאלטן מיט ַאלע כוחות נישט צו עסן ָ
ַ
ָ
טאטן ַ -
ליבשאפט צו זיין ַ
ַ
יונגלָ ,
באלד
טאטןַ .
פאר זיין הונגעריגן ַ
נאר עס ַאוועקצושענקען ַאלס ַא מתנה ַ
'האט איהם געגעבןָ ,
וואס מ ָ
שטיקלע קוכן ָ
ïאïיר ,און
האט ער איינגעוויקלט אין ַא שטיקל ַ
דאס שטיקל קוכן פונעם מלמדָ ,
באקומען ָ
האט ַ
נאך דעם ווי ער ָ
ָ
דאס קיכל .ביי די ערשטע "הפסקה"
אריינצופאלן אין ַא נסיון צו וועלן עסן ָ
ַ
האט זיך געהיטן מיט ַאלע כוחות נישט ַ
ָ
האט
האט געקוקט אויפ'ן קוכן ,און געזעהן ַאז עס איז גוטָ .
ïאïיר ,און ָ
דאס שטיקל ַ
האט ער געעפענט ָ
אין חדרָ ,
דערנאך
באלד
ער זיך נישט געקענט
ָ
האט ָאבער ַ
האט ַאריינגעביסן דערין ַא "כל שהוא" .ער ָ
איינהאלטן ,און ָ
ַ
האט זיך ָאïגעשïילט אויך ביי די צווייטע "הפסקה" אין דער
ïאïיר .די זעלבע סצענעָ ,
דאס שטיקל ַ
ïאקט ָ
איינגע ַ
האט ער ַאריינגעביסן
דאס שטיקל קוכןָ ,
ïאïיר ,און זעהענדיג ָ
דאס ַ
אמאל געעפענט ָ
נאך ַ ָ
האט ָ
תלמוד תורה .ער ָ
פאר זיין
האט ער
דאס שטיקל קוכן ַ
דערלאנגט ָ
ַ
טאג ,ווען ער איז ַאהיים געקומעןָ ,
אין דער צווייטער זייט ...ענדע ָ
האב דיר געברענגט פון חדר."...
זאגנדיג מיט
וואס איך ָ
טאטעָ ,
נארַ ,
ליבשאפט" :זעה ָ
ַ
טאטןָ ,
ַ
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דאס שטיקל
געווארן פרייליך פון דער
פאטער איז
האט געעפענט ָ
געטריישאפט פון זיין קינדָ ,אבער ווען ער ָ
ַ
ָ
דער ָ
פארלאזט צוויי טרערן פון
האט ער ַ ָ
דאס שטיקל קוכן איז "איינגעביסן" פון ַאלע זייטןָ ,
פאפיר און געזעהן ַאז ָ
ַ
געווארן
דאס קיכל ,און ער איז שוין ַאפילו "נכשל"
ָ
האט געגליסט צו עסן ָ
התרגשות ,זעהענדיג ווי ווייט זיין קינד ָ
ראטעווען
האט ער זיך
איינגעהאלטן מיט מסירות נפש ,כדי צו ַ
ַ
דארטָ ,אבער מיט דעם ַאלעםָ ,
דא און ָ
מיט ַאריינבייסן ָ
געווארן פון זיין קינד'ס
נאך פיל מער נתרגש
ָ
טאטע ָ
טאטן .ממילא ,איז דער ַ
פאר זיין הונגעריגן ַ
נאר מעגליךַ ,
וויפיל ָ
רצון און גוטסקייט.
"אריינגעביסן"
געווארן,
דורכגעפאלן און געשטרויכלט
פאר אונז :דו ביזט
מ'האט שוין ַ
ָ
ָ
ַ
די מעשה איז ַא לימוד אויך ַ
אין דיר פון יעדע זייט און פון יעדן ווינקלָ ,אבער אדרבה ,דווקא ווען דו וועסט תשובה טוהן און דו וועסט שענקען
פאר
באליבט ַ
"אריינבייסן" ,וועט דיין מתנה זיין פיל מער ַ
נאכ'ן ַ
וואס ס'איז "איבערגעבליבן" ָ
דאס ָ
באשעפער ָ
פאר'ן ַ
ַ
דעם אויבערשטען.
פאלט כסדר
פאר אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"עַ ,אז ער ַ
הארץ ַ
דאס ַ
האט זיך אויסגעוויינט ָ
ַא בחור ָ
געזאגט:
האט דער רבי איהם
ַאריין אין דער נעץ פונעם יצר הרע .ער איז שוין
ָ
אינגאנצן מיואש פון זיך ַאלייןָ .
ַ
האבן די מלאכים אין הימל ,ווען זיי זעהען
פארגעניגן און פרייד עס ָ
פארא ַ
וואס ַ ַ
וואלסט געוואוסט ָ
 אויב דו ָווי דו פירסט ַא 'מלחמה' מיט דיין יצר ,און ווי דו ïרואווסט מיט דיינע לעצטע כוחות קעמפן מיט דיין יצר הרע,
דאס
וואלסט
קאמף מיט'ן יצר ,וויסנדיג ווי חשוב ָ
גאר טייער דעם עצם ַ
געהאלטן ָ
ַ
וואלסטו נישט געוויינט ,ווייל דו ָ
ָ
האסט צום סוף געזיגטָ ,אדער נישט(.
איז אין הימל
)ס'האט נישט ַא שייכות צו דו ָ
ָ
זאגט דער ïסוק )ויקרא טז ,יז( "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכïר בקודש
יד .ביי די עבודה פון יום כיïור ָ
ווארט "וכל" קומט מרבה צו זיין די מלאכים פון הימל,
דאס ָ
זאגן )ירושלמי ,יומא ,פ"ה ,ה"ב( ַאז ָ
עד צאתו" ,און חז"ל ָ
טארן נישט זיין ָאנוועזענד אין קדשי קדשים ווען דער כהן גדול טוט
דא ַאן איסורַ ,אז זיי ָ
ַאז אויך אויף זיי איז ָ
זיין עבודה אין יום כיïור.
זאגט דער "ישמח משה" )פ' ראה ,ד"ה "והיה המקום"( ַאז די מלאכים קענען נישט ַאריינגיין "לפני ולפנים" אין קודש
ָ
וואס
נאר דער כהן גדול" ,שנזדכך על ידי בחירתו בטוב" ָ -
יאר ,יום כיפור ,ווייל ָ
הקדשים אין דער העכסטער צייט פון ָ
בייגעשטאנען
דאס הייסט ,ער איז
ער איז
ַ
האט אויסגעוויילט דעם גוטן וועגָ ,
וואס ער ָ
געווארן געלייטערט דורך דעם ָ
ָ
נאר ער ַאליין קען ַאריינקומען אין קודש הקדשים.
האט זיך
געשטארקט אויף זיין יצר הרעָ ,
ַ
ַאלע זיינע נסיונות און ָ
דאך ביי
דא ַא יצר הרע ,און נישט קנאה און שנאה )שבת פט ,(.פעלט ָ
וואס ביי זיי איז נישט ָ
מה שאין כן די מלאכיםָ ,
געהאט רשות ַאריינצוקומען אין קודש הקדשים.
האבן זיי נישט
ַ
דאזיגע מעלה פון ביישטיין ַא נסיון ,דעריבער ָ
זיי די ָ
'שטארקט זיך אין צייט פון ַא נסיון ,איז מען זוכה צו שטייגן
וואס מ
ַ
זעהען מיר אויך פון דעםַ ,אז דורך דעם ָ
צו ַא מדריגה העכער ווי ַא מלאך .און וועגן דעם ווערט דער בית המקדש ָאנגערופן אין לשון פון חז"ל )סנהדרין כ:
ועוד( "בית הבחירה" ,ווייל דורך די "בחירה" צו גיין אויפ'ן גוטן וועג ,זענען די כהנים חשוב צו קענען טוהן די עבודה
אין בית המקדש.
)מ'באקומט שכר לויט דעם צער מקיים צו זיין די מצוות(.
זאגט דער תנא אין אבות )פ"ה מכ"ב( "לפום צערא אגרא"
ַ
צוליב דעם ָ
געווארן אויף לשון הקודש ,ווייל
געזאגט
גאנץ מסכת אבות איז
ָ
ָ
כאטש ַ
זאגט עס אין ַארמ'ישן לשוןָ ,
דער תנא ָ
זאגט מען קדיש אויף לשון ארמית ,ווייל עס איז
זאגטַ ,אז
דערפאר ָ
ַ
זאגט )ברכות ג ,.ד"ה "היה"(ַ ,אז די וועלט ָ
תוספות ָ
דערפאר איז עס אין לשון תרגום ,כדי די מלאכים
פאר דעם אויבערשטען,
ַ
ַא שיינע תפלה און ַא גרויסער שבח ַ
זאלן
ïראך[ און זיי ָ
זאגט )שבת יבַ (:אז די מלאכים קענען נישט די ַארמ'ישע ש ַ
פארשטיין ]ווי די גמרא ָ
זאלן נישט ַ
ָ
זאגט אויך דער תנא אין אבות ַאן ַארמ'יש לשון ,ווען ער רעדט וועגן
האבן נישט קנאה אויף די אידן .וועגן דעם ָ
ָ
זאלן נישט
באקומט מען ַא גרעסערן שכר ,כדי די מלאכים ָ
דעם ַאז צוליב די שוועריגקייט אין די מלחמת היצרַ ,
האבן קנאה אויף אונז...
זאלן נישט ָ
זאגן ,און זיי ָ
וואס מיר ָ
פארשטיין ָ
ַ

ãé
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© ïáòâ ìàæ
¨ øò äùî øàô
© ïìéåôàá
© èàä
¨ øòôòùàá
©
øàô
¨
¨ .øòôèðò ïà© íéëàìî éã
ìù åðåáø :èâàæòâ
äùî èàä
¨ ,øéî èñáòâ åã ñàåå
¨ äøåú éã ,íìåò
ïéà èééèù ñàåå
¨ åö" :íéëàìî éã èâòøôòâ èàä
¨ øò ïåà ...?øéà
èàä
¨ åö ?äàð÷ ïòã øéà
."?òøä øöé à© ïòã øéà èàä

¨ ïòðò÷ ééæ
.úååöî 'òâéã'úåéîùâ' ïééæ íéé÷î èùéð êàã
¨
óéåà äøåú éã ïééæ åö íéé÷î èðééîòâ éàãååà© ééæ ïáàä
© ïìàæ
©¨ ééæ æà© íòã ïà¨ ,âòåå 'ïâéã'úåéîéðt' à
íéé÷î ïôøàã
¨ ,éåæà© áéåà .èìòåå øòã óéåà ìòåtá úååöî éã ïééæ
ñàåå
òøä øöé ,íëéðéá ùé äàð÷" ,øòôèðò ñ'äùî ïòååòâ æéà
?"íëéðéá ùé

èùéð ïò÷ ùèðòî øòã ,"ìàåîùî íù" øòã èøòôèðò
̈úùåã÷ ïåà ïéð÷ ïåô úåîéìù åö ïòîå÷ðà
¨ ,äøåúä
ï'èéî äîçìî øòã ïéà èééèù øò ïòåå øàð
áéåà ,àìéîî .úåðåéñð òìà© ééá¯èééèù øò ïåà òøä øöé
¨ ïåà äàð÷ èùéð ïáàä
¨ íéëàìî éã
÷øòðééà õðòøå÷ðà
¨ ééæ ïåà ,ïøòãðà© ï'èéî
èéî ìéô òøä øöé à© èùéð ïáàä
¨ èùéð êàã
¨ ééæ ïáàä
¨ ,úååàú
...äøåú éã ïòîòð åö ñàåå

¨ ¯ ïáéåà èâàæòâ
¨
©
øàð
éåå ¯ ìééåå ,øàôøòã
æéà ñàã
¨
¨
© ñàåå
¨ ùèðòî øòã
òøä øöé à© êéæ ïéà èâàîøàô
¨ ,úååàú èéî 'èðòøá' ñàåå
¨
,äìòî òøòñòøâ à© èàä
© .òøä øöé ïééæ òéðëî æéà øò ïòåå
øò èëééøâøòã ïàã
¨ ïáàä
¨ íéëàìî éã ,øòååù æéà
øò ïò÷ éåæà© ïåà ,íéëàìî éã ïåô äâøãî éã éåå øòëòä ìá÷î èðééîòâ èùéð êàã
 äøåú éã ïééæ ìá÷îטז.
ìééåå ,ïôåà ïâéã'úåèùt øéà óéåà äøåú éã ïééæ åö

וואס איז זוכה צו ַא
פארקערט ,אויך דער מענטש ָ
דאס זעלבע איז אויך ַ
טו .דער בעלזער רב זי"ע גיט-צוַ ,אז ָ
נאר
דאס איז
אינגאנצן נישט אין זיין אייגענעם כוחָ ,
ַ
דארף וויסן ַאז ָ
מדרגה פון "והייתם קדושים לאלקיכם"ַ ,
זאגן "אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו ,לא היה
באזיגן דעם יצר הרע ,ווי די חז"ל ָ
דער אויבערשטער העלפט איהם ַ
דאך נישט ַא יצר הרע ,און נישט גשמיות'דיגע תאוות ,און ממילא איז זייער הייליגקייט
האבן ָ
יכול לו" .די מלאכים ָ
בלויז ַא מתנה פון הימל.
נאמען פון הייליגן "שרף" פון סטרעליסק זי"עַ ,אז די עיקר עבודה פונעם מענטש איז צו
האט צוגעגעבן אין ָ
ער ָ
שטארקן ,איז
געוואלט
האט זיך
ַ
ָ
וואס ער ָ
זאך ָ
בעטן דעם אויבערשטען .און ער ַאליין )דער סטרעליסקער( ,ביי יעדע ַ
זאגט
זאך .דעריבער ָ
זאל איהם העלפן דורכפירן די ַ
דער עיקר ביי איהם געווען צו בעטן דעם אויבערשטען ַאז ער ָ
האבן נישט ַא יצר הרע ...און אויף דעם לייגט-צו דער ïסוק" :אשר
וואס ָ
דער תרגום יונתןַ ,אזוי ווי די מלאכיםָ ,
דארט איז ַאלעס געווען
לאנד מצרים ,ווייל ָ
האב ענק ַארויסגעצויגן פון ַ
וואס איך ָ
הוצאתי אתכם מארץ מצריםָ ,
נאר מיט ַאן "אתערותא דלעילא"...
ָ
פאר
האט דער אויבערשטער געהייסן ַ
פארוואס ָ
זאגט ,לכאורה איז שווערָ ַ ,
טז .דער מהר"ל זצ"ל )דרוש עה"ת ,יגָ (.
האט נישט ַאליין געענטפערט צו
פאר די מלאכים ,און דער אויבערשטער ָ
זאל ענטפערן ַא תשובה ַ
משה ער ָ
האט עïעס ַא
האט נישט
זאגן ַאז דער מענטש ָ
געוואלט ָ
ָ
זאגט דער מהר"לַ ,אז דער אויבערשטער ָ
די מלאכים? ָ
געוואלט ַאז משה רבינו ע"ה ַאליין
האט דער אויבערשטער
באשאפונג )דער יצר הרע( ,און
ָ
דערפאר ָ
ַ
חסרון אין זיין ַ ַ
פאר די מלאכים )עיי"ש(.
זאל ַאזוי ענטפערן ַ
ָ
פארשטייןַ ,אז זיי זענען ראוי מקבל
דארפן וויסן און ַ
זאךַ ,אז די אידן ַ
דא לערנען מיר אויך ַא וואונדערליכע ַ
פון ָ
שטארק מתבונן זיין אין
דארפן מיר זיך
ַ
וואס געפינט זיך ביי זיי ,און ממילאַ ,
צו זיין די תורה צוליב דעם יצר הרע ָ
פאר
דאזיגער מעלהַ ,אז וואויל איז אונזער חלקַ ,אז מיר' ,קרוצי חומר' ,זענען זוכה גורם צו זיין ַא נחת רוח ַ
דער ָ
דעם אויבערשטען ברוך הוא!

åè
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÷"äøä éåå ,äâéøãî òëéåä à© åö ïøòåå ïáéåäøòã åö äëåæ
íòã (æ"ðøú ,êúåìòäá) èùèééè ò"éæ "úîà úôù" ìòá
øåà åàø êùåçá íéëìåää íòä" (à ,è äéòùé) ÷åñt
©
¨ íòã êøåã øàð
¨ ."ìåãâ
øòã ïéà ïòâðàâòâ
ïòðòæ ééæ ñàåå
¨ ïáàä
¨ ïåà ,("êùåçá íéëìåää") ùéðøòèöðéô
åö èöòæòâøàô
¨
éã ïåà ùéðøòèöðéô éã õàøè
âòåå øòééæ óéåà ïééâ
¨ ,äøúñä
òñéåøâ à© åö ïòååòâ äëåæ øòáéøòã ééæ ïáàä
¨ íòã óéåà ïåà .("ìåãâ øåà") èéé÷âéèëòì
÷åñt øòã èâàæ
íòã êøåã ."éì øåà 'ä ,êùåçá áùà éë" (ç ,æ äëéî)
'ä" ïåô äâéøãî à© åö äëåæ ùèðòî øòã æéà ,"êùåç"
© ïééæ èòåå øòèùøòáéåà øòã ¯ "éì øåà
à© íäéà øàô
.èéé÷âéèëòì ïåô ìééæ

 דער גרויסער חיוב צו ָאפהיטן די אויגן- ולא תתורו

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà êéåà øéî ïòðòééì éåæà©
¨
¨ øòèùøòáéåà øòã ,(ãë
,áìë éãáòå" :èâàæòâ
èàä
¨ ."éøçà àìîéå ,åîò úøçà çåø äúéä á÷ò
øòã èâàæ
¨ æà© ,ùåã÷ä "íééçä øåà"
úåáéùç éã øéî ïòðøòì àã
¨
èéî ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã ñàåå
ïùèðòî éã ïåô
ïôåøòâðà¨ åö äëåæ ïòðòæ ééæ ïåà ,úåðåéñð ïåà ïèéé÷âéøòååù
.ïòèùøòáéåà íòã ïåô èëòð÷ à© ïøòåå
,ãé)

¨ íòã óéåà
åèñééåå åö ¯ "áìë éãáòå" :÷åñt øòã èâàæ
¨ ©
ïééî ¯ "éãáò" ïôåøòâðà¨ èøòåå øò ñàååøàô
¨ øò ìééåå ,"åîò úøçà çåø äúéä á÷ò" ?èëòð÷
èàä
©
©
ïòååòâ æéà'ñ éåå å"ç ùøòãðà© ïèëàøè
åö ïåéñð à© èàäòâ
¨ .øòôòùàá
© ïåô éååéö øòã
èùéð êéåà æéà òùåäé ùèàë
¨
øò èôåø ,íéìâøî éã ïåô àèç ï'èéî ïøàååòâ
ìùëð
¨ òùåäé ìééåå ,èëòð÷ ïééî ¯ "éãáò" èùéð íäéà
èàä
¨ ä"ò åðéáø äùî ïåô äìéôú éã óìéäåö èàäòâ
©
ñàåå
© ïòååòâ ììtúî èàä
¨ øò
úöòî êòéùåé ä¯é" ,íäéà øàô
©
ïòîå÷òâðà¨ èùéð ïöðàâðéà
øò æéà ,àìéîî ïåà ,"íéìâøî
øòëìòåå ,áìë èéî ïòååòâ øòáà¨ æéà ùøòãðà© .ïåéñð à© åö
©
¨
êøåã ïøòåå åö ìùëð øàôòâ
à© ïéà ïòðåôòâ êéæ èàä
õøà óéåà å"ç ñèëòìù ïãòø åö ïåà òøä øöé íòã
,("éøçà àìîéå" óåñ íåö øòáà¨ ,"åîò úøçà çåø äúéä á÷ò") ìàøùé
©
¨ ïòäòæ øéî ¯ äéàø àäå
ïòâðàâòâ
æéà áìë æà© êàã
úåáà òâéìééä òøòæðåà ïåô íéøá÷ éã ééá ïééæ ììtúî
©
¨ øò æà© ïåøáç ïéà
äöò éã ïåô ïøòåå èòååòèàøòâ
ìàæ
©
¨ øò øòáà¨ ,íéìâøî éã ïåô
ïåôøòã èòååòèàøòâ
êéæ èàä
¨
© ©
ïòååòâ äëåæ øò èàä
íòã êøåã ,äìôú ïééæ ÷ðàãà
.ä"ò åðéáø äùî éåå éåæà© ,"áìë éãáò" ïøòåå åö ïôåøòâ

øòã .(èì ,åè) íëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå
©
¨ æéà (àë 'éñ ,øæòä ïáà) "óñåé úéá"
÷øàèù
øàâ
© íòã øòáéà êéøàî
.íéðéòä úøéîù ïåô øåñéà ïáøàä
¨ øò èâðòøá ,òøòãðà© ïùéååö
äðåé åðéáø ïåô ïåùì ñàã
äðéæçúå äëåæ åéðéò àùð àì øùàå" (ë èé ,äáåùúä úøâà)
ùèðòî øòã ïåà ,"äãî ãâðë äãî ,'ä íòåðá åéðéò
¨
òðééæ æà© äëåæ æéà ,ïâéåà òðééæ óéåà èùéð èáééä ñàåå
äãî" ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô èéé÷ñéæ éã ïäòæ ïìòåå ïâéåà
¨ éåæà© ìééåå ,"äãî ãâðë
æà© (âé ,â"ëô ,ø"÷éå) ì"æç ïâàæ
© ñàåå
¨ ùèðòî øòã
úåéøò ïåô ïâéåà òðééæ ÷éøåö èìàä
øòã éåå ,äðéëù éã ïééæ åö íéðô ìá÷î äëåæ æéà ,ì"çø
¨ ÷åñt
øòã ,"òøá úåàøî åéðéò íöåò" (åè ,âì äéòùé) èâàæ
© ñàåå
¨ ùèðòî
,ñèëòìù ïäòæ ïåô ïâéåà òðééæ ÷éøåö¯èìàä
¨
¨
äðéæçú åéôåéá êìî" (æé ÷åñt) ÷åñt øòã êàðøòã
èâàæ
©
øòééè æéà ,òøä øöé íòã øòáéà ï÷øàèù
êéæ ñàã
¨
ïééæ ïéà âéðò÷ íòã ïäòæ ïìòåå ïâéåà òðééã ¯ "êéðéò ï'ëøåã ìééåå ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïâéåà éã ïéà
©
©
© íòã ïééèùééá
ïöðàâ
. יזèéé÷ðééù ïåà èëàøt
ïòî æéà ,äîçìî òøòååù éã ïåà óîà÷

סוק אין דערï  ד"ה "עלו"( אויף דעם, שרייבט דער "קדושת לוי" )פרשתינו, ַא גוטע עצה קעגן דעם יצר הרע.יז
, ווען דער יצר הרע קומט איבעררעדן דעם מענטש צו ַאן עבירה." יז( "ועליתם את ההר,היינטיגער סדרה )יג
נאר מיך צו שטרויכלען צו טוהן די עבירה ווייל
ָ דאך
ָ גאנצער ציל און שטרעבונג איז
ַ  דיין,זאגן
ָ דארף ער איהם
ַ
זאל נישט הערן דיינע
ָ פאר מיר ַאז איך
ַ דאך בעסער
ָ  איז, אויב ַאזוי.פארגעניגן
ַ האבן ַא
ָ דורך דעם וועל איך
דאן
ַ וואס
ָ ,זאל הערן דיין קול
ָ  ווי איידער איך,האבן ַא שטענדיגן תענוג אויף אייביג
ָ דאן וועל איך
ַ  און,ווערטער
 "הר" איז." "ועליתם את ההר:סוקï דאס איז די כוונה פון
ָ .פאר ַא קורצע צייט
ַ האב ַא תענוג בלויז
ָ וועל איך
 ַאז פון דעם עצם איבעררעדן פונעם הרע צו טוהן ַאן עבירה,סוק איזï  די כוונה פון,(.מרמז אויפ'ן יצר הרע )סוכה נב
 און ער וועט,פאלגן
ָ וואס ער וועט איהם נישט
ָ  דורך דעם,(" קען דער מענטש אויפגעהויבן ווערן )"ועליתם,רח"ל
.פאר די ערליכע אידן
ַ באצאלט שכר
ָ ַ וואס ער
ָ ,באקומען ַא בעסערן תענוג פון דעם אויבערשטען
ַ
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æè

¨ ò"éæ à"ãéç øòâéìééä øòã
èâàæ
éøçà åøåúú àìå" ÷åñt ï'ôéåà (.ãñ úáù ,"íéðéò
¨ æà© (.ãñ úáù) èâàæ
¨ àøîâ éã ,'åâå "íëááì
éã êàð
¨ ,ïéãî èéî äîçìî
éøù" ïåà "íéôìà éøù" éã ïáàä
¨
,åðàöé äøéáò éãéî" :ä"ò åðéáø äùî åö èâàæòâ
"úåàî
©
© ïòðòæ øéî ."åðàöé àì øåäøä éãéî
ïåô ïòâðàâòâñéåøà
åðéáø íòðåô øòèøòåå éã èéî ñéåà¯èøéô à"ãéç øòã
©
ïöðàâðéà
ïòååòâ èùéð ïòðòæ øéî øòáà¨ ,äøéáò éã
¨
¨ ùèðòî øòã æà© ,ì"æ äðåé
øàè'î
åàåå è÷å÷ ñàåå
© ïåà ,äøéáò éã ïåô ÷ðàãòâ
©
©
ãìàá
íòã ïåô èééøôàá
"ãçà øáãì øîåî" à© éåå èðëòøòâ èøòåå ,ï÷å÷ èùéð
¨ êàðøòã
¨
øéî ."'ä ïáø÷ úà áø÷ðå" :÷åñt øòã èâàæ
¨
.(ì"çø ãéæîá åöøòã êéæ èðéåàååòâ øò ,èñééä ñàã)
ì"çø
© ïáø÷ à© ïòååòâ áéø÷î ïáàä
¨
.ïòèùøòáéåà íòã øàô
¨ ò"éæ øò÷ðéîà÷
© ìàåîù éáø ÷"äøä
èùèééèòâ èàä
©
¨ ñàååøàô
¨ © ,à"ãéç øòã èâòøô
èôøàãòâ
ïãéà éã ïáàä
ïåô æéà "åøåúú" ."åøåúú àìå" øòèøòåå éã
¨ èâàæ
¨ àøîâ éã ,óéåøòã äøtë à© ïáàä
¨
¨ äøåú éã .ïæàìøòáéà
¨
æà ,ïà¨ æðåà èâàæ
¯ "øúåð" ïåùì êàã
¨ ,÷ðàãòâ
©
© © ïôàìòâëøåã
¨
ïìàæ
àæà
äìéìç æéà ñò ïòåå 'éôà äôøöî àåä êåøá ùåã÷ä ïéà äòø äáùçî" (:èì ïéùåãé÷)
¨
ïéà äáùçî òèëòìù éã å"ç "ïæàìøòáéà"
èùéð øéî èðëòøòâ èùéð èøòåå äáùçî òèëòìù à© ¯ "äùòîì
¨ æéà ,éåæà© áéåà .å"ç äøéáò äùòî à© éåå
èùéð êàã
¨
¨ çî
íòðåô ïòîòðñéåøà© ãéîå óëéú ñò ìàæ'î
øàð
©
¨ øéî ,"øåäøä éãéî åðàöé àì" æà© êéìøòôòâ
èàäòâ
ïáàä
©
©
.ïåôøòã ïèëàøè
èùéð øòî ïåà ,÷ðàãòâ
¨ èøòåå ñò .úåáùçî òèëòìù
ñìà© èðëòøòâ èùéð êàã
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גיין
זיך
ער
גיין
עס

çúô" ,æë ùåøã ,"ãåã àñë")

געדארפט
האט
ַ
ָ , ַא תלמיד פונעם הייליגן ווילנער גאון זי"ע,וואלאזשינער זצ"ל
ָ ָ  ווען דער גאון רבי זלמן.יח
האבן
 איז ער,שטאט ווילנע
גאסן פון דער
ָ דארט וואו עס
ָ ,גאס
ַ געגאנגען ביי די זייטן פון דער
ַ
ָ
ַ אויף די
פארוואס
ָ ַ האט ַא איד איהם געפרעגט
ָ .("וואסער )"סוער
ַ האט גערינען שמוציג
ָ געפונען די רערן פון וועלכע עס
 ַאז אויב ער וועט,האט רבי זלמ'לע געענטפערט
דאך נישט
ָ ?טראכטן אין לערנען
ַ
ָ דארט קען ער
ָ ,טוט ַאזוי
– " ולא אחורי אשה,( "אחורי ארי:דאך עובר זיין אויף די ווערטער פון חז"ל )עירובין יח
ָ  וועט ער,גאס
ַ אינמיטן

דער פרשה קוואל  -שלח

æé

איז ענדערש צו גיין אונטער א לייב ווי צו גיין פון אונטער א פרוי .דעריבער איז ער ענדערש "בוחר הרע במיעוטו"
טראכטן דברי תורה )געברענגט
טאר נישט
ַ
דאס ווייניגער שלעכטע  -צו גיין אויף דעם וועג וואו ער ָ
 ער קלייבט אויס ָאין ספר "תולדות אדם"(.
טראכטן הרהורי עבירה
וואסער" ,ווי איידער צו
זאל מען
ַ
טראכטן פון "שמוציג ַ
ַ
פון דעם לערנען מירַ ,אז ענדערש ָ
רח"ל.
גאס ,און פלוצלינג ,ווען מיר זענען ָאנגעקומען
באגלייט כ"ק אאמו"ר מלעלוב זי"ע אויף דער ַ
אמאל ַ
האב ַ ָ
איך ָ
דארט"...
זאגנדיג:
"דא שמעקט בעסער ווי ָ
ָ
קאסטןָ ,האט ער מיך ַאריינגעשלעïט אין ַא גרויסן מיסט ַ
אין ַא ווינקלָ ,
געשטאנען עטליכע פרויען...
דארט
ַ
ווייל עס זענען ָ
אינגאנצן נישט געווען זיין
אזא פירונג ,איז
ַ
אוודאי איז כ"ק אאמו"ר ז"ל געווען ַא מיושב'דיגער מענטש ,און ַ ַ
אט-דאס איז דער ריכטיגער וועגַ ,אוועקצושïרינגען פון ַא חשש עבירה ח"ו ווי פון ַא פייער...
ָ
שטייגערָ ,אבער ָ

