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מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי

און  יצחק  אברהם,  מיר:  האבן  אבות  דריי 
יעקב.

פון  אסאך,  מיר  ווייסן  אבינו  אברהם  אויף 
פרשת לך לך באגלייטן מיר אברהם אבינו מיט 
זיינע צען נסיונות, און ביז סוף פרשת חיי שרה 
פון  פאסירונגען  די  צו  צוגעבינדן  מיר  זענען 

אברהם אבינו. 

זייער  אונז  איז  אבינו  יעקב  אויך  זעלבע,  די 
פרשת  ביז  תולדות  פרשת  פון  באקאנט, 
האט  עס  וואס  צו  צוגעבינדן  מיר  זענען  ויחי 
פאסירט מיט יעקב אבינו, אלע זיינע צרות און 

איבערלעבענישן.

אבער יצחק אבינו? איבער אים פארמאגן מיר 
איינציגסטע  די  אינפארמאציע.  ווייניג  זייער 
פרשה וואס רעדט איבער יצחק אבינו איז נאר 
פרשת תולדות, און אויב וועלן מיר זיך פארטיפן 
וועלן מיר זען, אז אויך ווען די תורה רעדט שוין 
די  תורה  די  נישט  אונז  דערציילט  יצחק,  פון 
מעשים פון יצחק אבינו, נאר פון 'ארום' יצחק...

צום ביישפיל: אין פרשת תולדות דערציילט 
די  מיט  פאסירונג  גאנצע  די  תורה  די  אונז 
ער  יצחק...  ארום  איז  אלעס  אבער  ברכות, 
די  למעשה,  אבער  געבענטשט...  טאקע  האט 
יעקב  ארום  פאסירט  האט  ערציילונג  גאנצע 
און עשיו און פלוצלינג קומט רבקה אריין אין 
בילד... אבער אלעס דרייט זיך 'ארום' יצחק! ער 

אליינס איז אבער נישט אריינגעמישט.

גאנץ  שרה.  חיי  פרשת  אין  איז  זעלבע  די 
פרשת חיי שרה דרייט זיך 'ארום' יצחק... סוף-
כל-סוף זוכט מען א שידוך פאר יצחק... אבער 
אברהם  נישט.  זיך  מישט  ער  אליינס?  יצחק 
איז דער וואס רופט אליעזר, אליעזר איז דער 
ער  שדכן,  דער  איז  ער  חרן,  קיין  גייט  וואס 
נעמט  ער  בידו,  אדוניו  טוב  כל  מיט  אן  קומט 
שוין  קומט  רבקה  ווען  סוף.  צום  און  רבקה. 
און  יצחק  דערמאנט  ווערט  דעמאלט  נאר  אן, 
קומט  סוף-כל-סוף  ווייל  פסוקים.  געציילטע 

דאך רבקה צוליב אים.

די זעלבע ביי 'עקידת יצחק', דארט זעען מיר 
די זעלבע, דער גאנצע עקידה דרייט זיך 'ארום' 
יצחק, יצחק איז דער קרבן, יצחק איז געווארן 
פון  נישט  מען  רעדט  למעשה  אבער  געבינדן. 
נישט  מען  רעכנט  נסיון  דער  זעלבסט,  יצחק 
אפילו  זיך  האט  אויבערשטער  דער  אים,  נאך 
אויבערשטער  דער  אים,  צו  געוואנדן  נישט 
האט זיך געוואנדן צו אברהם, אברהם איז דער 
וואס האט גענומען די האלץ און מעסער, און 
יצחק האט זיך נאר "צוגעשטעלט"... יא, אלעס 
איז ארום יצחק... אבער בפועל, אברהם איז דער 
הקב"ה  זיך  האט  אים  צו  געבינדן,  האט  וואס 
געוואנדן, און ער האט צום סוף גענומען אן איל 
תחת בנו... אלעס הייבט זיך אן און ענדיגט זיך 
מיט אברהם אבינו, נאר עס דרייט זיך ארום און 

ארום יצחק...

נישט  מען  זעט  הדרך,  כל  לאורך  עכ"פ, 
כמעט, אז די תורה זאל רעכענען מעשיות אויף 
יצחק אבינו! די זאך פארלאנגט מיר זאלן דאס 
פארשטיין. מיר האבן א כלל אז "לעולם יאמר 
גאנץ  אבותי",  למעשי  מעשי  יגיעו  מתי  אדם 
ווייסן  געטון,  האט  אברהם  וואס  דאס  רעכט, 
מיר זייער גוט, און די זעלבע מיט יעקב, ווייסן 
מיר אויך פיין וואס ער האט אלס געטון. אבער 
יצחק? מעשי יצחק? וואס זענען זיינע מעשים? 
אינפארמאציע  קיין  נישט  כמעט  האבן  מיר 

וואס מיר זאלן זיך קענען לערנען פון אים.

דער ביאור אין דעם איז ווי פאלגענד: )מבואר 
למקום-  אדם  בין  מחשבה,  בפרקי  באריכות 
אמונה ובטחון- פתיחה(. אברהם איז חסד און 

יצחק איז גבורה.

דאס מיינט, אברהם אבינו, זיין עיקר תפקיד 
יצחק  קונו'. דאקעגן  'להתחסד עם  געווען  איז 
גאנצער  דער  העבודה,  עמוד  דער  געווען  איז 
עולה  אן  זיין  צו  געווען  איז  יצחק  פון  מהות 
הכתב  בעל  דער  שרייבט  עס  ווי  און  תמימה, 
להיותו  יצחק  "כי  כא(:  כה  )בראשית  והקבלה 
שת  לא  המוריה  בהר  שנתקדש  תמימה  עולה 
לבו בעסקי העוה"ז ולהתפלל בעד הריון ועיקר 
הטעם  ומזה  יתברך,  ה'  עבודת  היה  תולדותיו 

הוצרך אברהם לצוות לאליעזר על 
זיווגו כי הוא לא היה חושש לענייני 
לא  כאן  וגם  ומעצמו  ממנו  עוה"ז 
הירבה להתפלל רק להפצרת אשתו 
ומפצרת  מתאמצת  שהייתה  בלבד 

בו להתפלל עבור בנים", עכ"ל.

אראפגעשטעלט  האט  יצחק 
אויבערשטן  אינעם  דביקות  דאס 

n מחשבה קאפיטלען n
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אין  מיר  ביי  צעקלינגען  טעלעפאון  דער  זיך  האט  צוריק  יאר  אכצן  ארום 
א  בחור,  אמעריקאנער  אן  געווען  איז  טרייבל  זייט  אנדערן  אויפן  ווען  שטוב, 

בעל תשובה, וועלכער האט געלערנט אין ישיבת אור שמח אין ירושלים.

זיין, אבער איך האב נישט קיין ברירה".  פאר'ן אייך מטריח  "אנטשולדיגט 
האט  שוועסטער  "מיין  שטימע.  צעטרייסלטע  א  מיט  בחור  דער  מיר  זאגט 
באשלאסן צו הייראטן א גוי רח"ל, דער דאטום פונעם יום החתונה איז שוין אט 
אט, איך האב זייער פראבירט איר צו בעאיינפלוסן אז זי זאל נישט חתונה האבן 
מיט יענעם גוי, איך האב איר געשיקט שיינע בריוון מיט קלארע ערקלערונגען 
און הסברים איבער די הארבקייט פון דעם עבירה, אבער זי האלט זיך פעסט 
מיט איר מיינונג און באשלוס! מעגליך וועט איר קענען רעדן מיט איר און איר 

בעאיינפלוסן אז זי זאל אין די לעצטע מינוטן טוישן 
איר באשלוס, זי וואוינט נישט ווייט פון אייך"!...

אויב  אז  מיר,  צו  געקלערט  איך  האב  אנהויב  אין 
דער בחור האט נישט מצליח געווען צו בעאיינפלוסן 
זיין שוועסטער, דאן פארוואס צו מיר זאל זי יא וועלן 

צוהערן? 

מיט דעם אלעם האב איך מחליט געווען נישט צו 
פארבינדן  זיך  ער  האט  אויב  און  בחור,  דעם  אפזאגן 
מיט מיר, קוקט אויס אז פון הימל וויל מען אז עפעס 

השתדלות זאל איך טון.

איך האב זיך פארבינדן צום שטוב פון יענעם בחור, 
און די מאמע האט אויפגעהויבן דעם טעלעפאון. ווי 
אנדערן  אויפן  רעדט  עס  ווער  געהערט  האט  זי  נאר 
איך  הרב,  "כבוד  געזאגט:  זי  האט  טרייבל  זייט 
טאכטער  מיין  בעאיינפלוסן  ווילט  איר  אז  פארשטיי 
קיין  נישטא  איז  עס  גוי,  א  הייראטן  נישט  זאל  זי  אז 
א  איז  זי  זיך,  מיט  פעסט  פעלזן  איז  זיי  האפענונג. 
שטארקע עקשנית, זי טענה'ט אז זי האט די רעכטן 
צו באשלוסן צו פירן איר לעבן ווי אזוי זי וויל און לויט 

די וועג וואס זי טוט אויסקלויבן".

איך האב געבעטן פונעם מאמע איידעלערהייט אז מעגליך זאל זי מיר מיט 
וועט מיר געלונגען  דעם אלעם ערלויבן צו רעדן מיט איר טאכטער, מעגליך 
איר צו ערקלערן וואספארא אחריות זי נעמט אויף זיך. צום סוף איז די מאמע 
בעאיינפלוסט געווארן און זי האט מיר געזאגט אז יעצט געפינט זיך נישט איר 
טאכטער אינדערהיים, אבער אויב איך וועל זיך פארבינדן מארגן אכט אזייגער 
זיין אין שטוב און  זי  וועט  אויפדערנאכט, דעמאלט 

צוקומען צום טעלעפאון.זי וועט קענען 

עטוואס  האב  איך 
פונעם  געציטערט 
מארגנדיגן אכט אזייגער 
נישט  האב  איך  אווענט, 
געוואוסט ווי אזוי איך וועל מצליח 
מיידל.  דאס  איבעררעדן  צו  זיין 
זיך שוין  אין מיין הארץ האב איך 
שוין  האב  איך  גרייטן,  אנגעהויבן 
געמאכט פלענער אויסצוניצן 
איך  אזוי  ווי  נאכט  יענעם 
אויף  זיין  משפיע  קענען  זאל 
דעם  אפהאקן  זאל  זי  איר 

געגעסן עפעס, געכאפט א דרימל,  גוי. שפעטער האב איך  יענעם  קשר מיט 
און זיך געגרייט אויף אכט אזייגער אויפדערנאכט און דעמאלט האב איך זיך 

פארבינדן.

ווי געפלאנט, האט די מאמע אויפגעהויבן דעם טרייבל. אבער אנשטאט זי 
זאל איבערגעבן דעם טעלעפאון צו איר טאכטער, האט זי מיר געמאלדן דעם 
נס וואס האט פאסירט צו איר טאכטער: "כבוד הרב! איר האט גוט געדאווענט! 
עס האט פאסירט א גרויסע נס! מיין טאכטער האט מבטל געווען די חתונה, זי 

איז שוין אויפ'ן פליגער קיין ארץ ישראל כדי צו אנטלויפן פונעם גוי".

האב מיר שוין געהאט צוגעגרייט אפאר ווערטער, חוצב להבות אש…  איך 
און די כלה איז שוין ערגעצוואו אונטערוועגנס…

איך האב געפרעגט פון די מאמע און איר געזאגט: 
עמאציאנעל  בין  איך  און  זיך  פריי  איך  ערשט,  צום 
מיר  איר  קענט  מעגליך  אבער  ענק,  מיט  צוזאמען 
ערקלערן, ווי אזוי האט דאס פאסירט? ווי אזוי האט 
פאסירט אז נעכטן האט איר מיר געזאגט אז עס איז 
פולקאמע  א  זי  איז  היינט  און  טון,  צו  וואס  נישטא 

בעלת תשובה?".

האט  זון  "מיין  געענטפערט:  מאמע  די  מיר  האט 
דעם  און מאמרים איבער  בריוו  א צאל  אן  געשיקט 
שרעקליכקייט  און  הארבקייט  די  איבער  נושא, 
איבער זיך גענצליך אפרייסן פון כלל ישראל אא"וו, 
זי האט דאס אלעס אוועקגעווארפן און זי איז נישט 
וועלכע  סיי  פאר  דערין,  אריינצוקוקן  מסוגל  געווען 
באשטימטן  צום  נאנט  געקומען  איז  עס  ווען  סיבה, 
רואיגערהייט  זיך  זי  האט  חתונה  פונעם  דאטום 
צו  יא  באשלאסן  האט  זי  און  איבערגעטראכט 
ליינען די בריוו. איך האב געזען ווי זי ליינט די בריוו, 
איז  זי  אז  פארשטאנען  האט  זי  זיפצט,  און  ליינט  זי 
אריינגעכאפט געווארן אינעם נעץ, און אין א שנעלע 
דעם  זיין  מבטל  צו  באשלאסן  זי  האט  באשלוס 
חתונה און אנטלויפן מיט'ן ערשטן פליגער קיין ארץ 

ישראל".

ביז אהער איז די מעשה.

איז  ישראל  בת  א  אז  געפרייט  זייער  זיך  האב  איך  פארשטענדליך,  ווי 
געראטעוועט געווארן פון חתונה האבן מיט א גוי. אבער איך האב געשפירט 
עטוואס דערביטערט…. א שאד איך האב נישט זוכה געווען צו משפיע זיין אויף 
איר… אלע זכותים איז געהיטן פאר איר ברודער, און איך… איך האב נישט קיין 

פארבינדונג צו וואס עס איז פארגעקומען…

די  האט  פארוואס  זעלבט,  מיר  פון  געפרעגט  איך  האב  דערנאך  אבער, 
און  זיך פארבינדן מיט מיר  זאל  ברודער  יענער  אז  צוגעפירט  עליונה  השגחה 
מיר געבעטן איך זאל רעדן מיט זיין שוועסטער? איך האב דאך נישט גערעדט 

מיט דאס מיידל און איך האב ניטאמאל עספיעט צו דאווענען פאר איר?

נאר, זיכער איז דאס נישט קיין צופאל, איך האב געטון השתדלות, איך האב 
וואס צו טון און דערפאר  נישטא  זאגן אז עס איז  געהאט די מעגליכקייט צו 
און  געווען  איך האב מיר אבער מתגבר  צו פארבינדן מיט'ן מאמע.  זיך  נישט 
איך האב זיך משתדל געווען צו ראטעווען יענעם אידישן טאכטער, זיכער אז 
מיינע לייסטונגען און פעולות זענען נישט געווען אומזיסטע, און מעגליך האט 
זי גע'פועל'ט אין הימל און גורם געווען אז דאס הארץ פונעם אידיש מיידל זאל 
געעפנט ווערן, און ברענגען אז זי זאל וועלן ליינען די בריוו וואס איז ברודער האט 

פרקים ומאמרים ממשנתו 
של רבי עזריאל זיע"א

חינוךחינוך  }יח{

הוא היה אומר 

״ די תכלית פון 
דאווענען און טון איז 

נישט די באלדיגע 
רעזולטאטן, נאר, 

דאס דאווענען און 
התשדלות זעלבסט איז 

דער תכלית ״

תפלה און השתדלות גייט נישט לאיבוד
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פארזעצונג אויף זייט 5 <<<

>>> פארזעצונג פון זייט 2

>>> פארזעצונג פון זייט 1

אויבערשטער  דער  האט  דעמאלט  און  געשיקט.  איר 

הרב  זייניגע,  דאס  געטאן  האט  ברודער  דער  געזאגט: 

טויבער האט געטון דאס זייניגע, און אויך איך וועל טון 

דאס וואס איך האב צו טון…

ער  איינעם,  יעדן  פאר  לימוד  שטארקע  א  איז  דאס 
זאל זיך משתדל זיין לויט זיינע כוחות און מעגליכקייטן, 

טון גוטע זאכן, און אפילו אויב ער זעט נישט באלדיגע 

קיין  נישטא  אז  גלייבן  אבער  ער  דארף  רעזולטאטן, 

פעולה טובה וואס איז חוזרת ריקם.
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אין אן א שיעור ספרים הקדושים טרעפן מיר די וואך 

שטיין איבער דעם ענין, אז יעדע תפלה און יעדע פעולה 

געהיטן,  ווערט  טוט  מענטש  א  וואס  השתדלות  אין 

אדער אויף יעצט אדער אויף שפעטער.

האט  אבינו  אברהם  אז  וואך  די  לערנען  מיר 

נישט  זאל  סדום  אז  אויבערשטן  צום  געווען  מתפלל 

און  פראבירט  אזויפיל  האט  ער  ווערן,  איבערגעקערט 

ארט  אויפן  נישט  איז  תפלה  זיין  אבער,  געבעטן,  זיך 

געענטפערט געווארן.

פרעגן די ספרים צוויי פראגעס. ערשטנס, פארוואס 

האט דער אויבערשטער מרמז געווען פאר אברהם ער 

זאל דאווענען און בעטן, ווען ער האט געוואוסט אז ער 

וועט נישט ענטפערן די תפלה פון אברהם וויבאלד אין 

סדום איז נישטא אפילו איין צדיק?

צווייטנס, ווי אזוי איז מעגליך אז תפלות פון א צדיק 

זאלן גיין לריק? ווי אזוי קען זיין אז זיין תפלה זאל נישט 

עושה רושם זיין און טראץ זיינע שטארקע תפלות זאל 

סדום יא איבערגעקערט ווערן?

און  תפלה  און  יסוד  שטארקן  א  מיר  זעען  דא  נאר, 

נישט  איז  טון  און  דאווענען  פון  תכלית  די  השתדלות. 

און  דאווענען  דאס  נאר,  רעזולטאטן,  באלדיגע  די 

השתדלות זעלבסט איז דער תכלית. תפלה איז א מצוה, 

און ווי עס פסק'נט דער רמב"ם )ספר המצוות מנין מצות 

עשה(. און דערמיט וואס אברהם האט מתפלל געווען, 

האט ער מקיים געווען א מצוה אן קיין פארבינדונג אויב 

די תפלה איז אנגענומען געווארן אדער נישט.

אז  געוואלט  אויבערשטער  דער  האט  דערפאר 

עצם  דאס  וויבאלד  אים,  צו  דאווענען  זאל  אברהם 

געווען  מחזק  און  אברהם  אויפגעהויבן  האט  דאווענען 

וואס עס שרייבט  ]זע דערוועגן  זיין קשר מיט השי"ת. 

פרשת  צדיק,  )פרי  הכהן  צדוק  רבי 

א  ר י הועילה ו מקום  "מכל  אז  ה'(,  אות 

להציל  תפלתו 

לוט  את 

דוד  יצא  שממנו 

שנאמר  ע"ה,  המלך 

עבדי',  דוד  'מצאתי 

נ'(  )פ'  רבה  ובמדרש 

מצאתי?  היכן 

בסדום מצאתי"[.
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>>> פארזעצונג פון
 זייט 1

פרקים ומאמרים ממשנתו 
של רבי עזריאל זיע"א

חינוךחינוך  }יח{

הוא היה אומר 

האט  דאס  און  שטאפל,  העכסטן  אויפן 
פאר  בירושה,  געלאזט  איבער  אונז  ער 
זיין  צו  כח  דער  אים,  נאך  קינדער  זיינע 
צום  קשר  פעסטן  א  מיט  צוגעבינדן 
דער  נפש.  מסירות  ביז  אויבערשטן, 
רעיון וואס האט אים באגלייט זיין וועג, 
מעגליכקייט  א  דא  באמת  איז  אויב  אז 
אוועקצוגעבן פון זיך פארן אויבערשטנ'ס 
איז  אויבערשטער  דער  און  וועגן, 
וואס  דאס  אין  אינטערסירט  -כביכול- 
מען גיבט אים, אויב אזוי געב איך איבער 
אלעס וואס איך פארמאג, און אפילו מיר 
זעלבסט, וואס איך קען און איך פארמאג 

וועל איך אים געבן. 

איז  נפש,  מסירות  דער  יעצט,  און 
יצחק  פון  עבודה  גאנצע  דער  געווען 
אבינו. אבער זיין גאנצן לעבן, זיין גאנצע 
"אפרו  פון  א בחינה  געווען  איז  מציאות 
האט  ער  המזבח",  גבי  על  ומונח  צבור 
אייגענע  שום  קיין  פארמאגט  נישט 
אויך  "אפר",  געווען  איז  ער  מציאות, 
אראפגעקומען  איז  ער  וואס  נאכדעם 
פונעם מזבח, איז ער געבליבן צוגעבינדן, 
שאיפות,  רצונות,  זיינע  אלע  צוגעבינדן 
פעולות חייו צו איין ריכטונג און תכלית: 

צו זיין א עולה תמימה. 

זיינע  אלע  געטון?  האט  יצחק  וואס 
מעשים, זענען געווען על דרך השלילה, 
מבטל  זיך  ער  האט  זאך  יעדע  מיט 
התבטלות  גענצליכע  א  מיט  געווען 
וואס עס איז דער רצון  צום רצון ה', אז 
מבטל  בין  איך  טון!!!  איך  וועל  השי"ת 
אויבערשטנ'ס  פארן  רצון  גאנצן  מיין 
רצון, און ממילא: ביי יצחק געפינען מיר 
ווייל אדרבה,  נישט כמעט קיין מעשים, 
וואס עס האט נאר פאסירט מיט יצחק, 
געווען  מבטל  אינגאנצן  יצחק  זיך  האט 
רצון  דער  איז  אויב  אויבערשטן,  פארן 
עשיו,  בענטשן  יעצט  זאל  איך  אז  ה' 
דעמאלט איז עשיו, און אויב האט האט 
איז  יעקב  אז  צוגעפירט  השגחה  דער 
איז  עשיו,  אנשטאט  אונטערגעקומען 
יהיה'. יצחק האט פארמאגט  'ברוך  אויך 
נישט  האט  יצחק  ההשתוות!  מדת  דעם 
אלעס  ערגעץ,  אין  אנצוקומען  געצילט 
איז געווען דער רצון ה', סיי וואס עס איז 
געווען און סיי וואס עס איז נישט געווען, 

אלעס איז "רצון השי"ת". 

זיי האבן  אברהם און יעקב אבינו,  ביי 
זייער  אין  אנצוקומען  ערגעץ  געצילט 
מפרסם  געצילט  האט  אברהם  לעבן, 
בעולם,  יתברך  שמו  זיין  צו  מקדש  און 

עס איז געווען אזעלכע וואס האבן אים 
פרובירט  אים  האבן  און  געשטערט, 
אפצושטעלן, און ער האט זיך געדארפט 
יעקב  זעלבע:  די  זיי,  אויף  זיין  מתגבר 
כנסת  אויפצושטעלן  געצילט  האט 
זיך פארלאנגט דערצו  ישראל, עס האט 
אסאך מיה און פלאג, אבער יצחק? יצחק 
האט נישט געהאט קיין פלענער, כל כולו 
מתבטל לה'! אין עוד מלבדו! וואס דער 
איה"נ  אן!  איך  נעם  וויל  אויבערשטער 
אלעס האט זיך געדרייט ארום יצחק, און 
אלעס האט פאסירט ארום יצחק, אבער 
יצחק זעלבסט? ער איז געווען בלתי לה' 
לבדו!! וואס דער אויבערשטער וויל בין 

איך מקבל.
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זאגן  דארף  אונז  פון  איינער  יעדער 
וואס  יצחק',  למעשי  מעשי  יגיעו  'מתי 
ברענגט דאס אבער ארויס? מיט וועלכע 

חלק? 

ווען וועל איך שוין פארשטיין אז נאך 
אויבערשטער  דער  איז  מעשיות  אלע 
וואס ער  וועלט, און  וואס פירט די  דער 
טוט איז גוט, און איך בין טאקע אויך א 
זון פון אברהם און יעקב, און איך שטרעב 
דארף  איך  וואס  צו  אנצוקומען  טאקע 
מערסטע  די  פרובירן  און  אנקומען, 
נישט  וואס שייך טאקע אנצוקומען און 

דורכפאלן.

די  פארגעסן  נישט  טארן  מיר  אבער 
מעשים פון יצחק, אז נאך אלע מעשיות, 
ענדע ענדע: "אין עוד מלבדו", און וואס 
נישט  איז  עס  וואס  און  געווען  איז  עס 
געווען, אויב עס איז דער רצון ה' בין איך 

עס מקבל!

דער נקודה און עבודת ה' און שייכות 
נאך  אז  געדענקן  איז,  אבינו  יצחק  צו 
אלעס וואס איך פרוביר צו טון, און איך 
דעם  מיט  אויבערשטן,  פארן  טאקע  טו 
'אין עוד מלבדו' און נאר ער איז  אלעם, 
עושה  עשה  טוט,  און  מאכט  וואס  דער 
ויעשה, און טאקע צוליב דעם האט נישט 
קיין פשט צו נעמען צום הארצן ווען מיר 
ווייל סוף-כל-סוף,  נישט מצליח,  זענען 
אויבערשטנ'ס  דעם  איז  וועלט  דער 
וועלט, און איך בין מיך מבטל אינגאנצן 

פארן רצון ה'.
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n מחשבה קאפיטלען n
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דער אכטער עיקר

ֵלָמה.  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ֲאִני 
ה  ַעּתָ צּוָיה  ַהּמְ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ׁשֶ
נּו  ה ַרּבֵ תּוָנה ְלֹמׁשֶ ְבָיֵדינּו ִהיא ַהּנְ

לֹום: ָ ָעָליו ַהּשׁ

שוין  האבן  מיר  וואס  נאכדעם 

עטוואס ערקלערט דעם אכטן עיקר, 

אונזער  אין  שטייט  וואס  אלעס  אז 

איז  און  ויציב  אמת  איז  הק'  תורה 

הקב"ה  דורך  געווארן  איבערגעגעבן 

צו משה רבינו, און נאך די פילצאליגע 

ראיות ברורות צו די אמיתות התורה 

לויף  אין  איז  הק'  תורה  די  אז  און 

לאנגן  אינעם  דורות  אלע  די  פון 

זעלבע,  די  גענוי  פארבליבן  גלות 

לערנען  מיר  וואס  מיר  פארשטייען 

עיקר: אכטן  אינעם 

ה ְבָיֵדינּו - מיר גלייבן, נישט נאר אז משה  צּוָיה ַעּתָ ל ַהּתֹוָרה ַהּמְ ּכָ ׁשֶ
רבינו איז געווען א נביא, און נישט נאר אז די גאנצע תורה וואס משה רבינו 

האט איבערגעגעבן פאר די אידן אין מדבר איז געווען פון השי"ת, נאר אויך אז 

"כל התורה המצויה עתה בידינו", יעדער אות אינעם ספר תורה וואס ליגט אין 

אונזער ארון הקדוש היינט צוטאג, איז פונעם אויבערשטן.

לֹום - די תורה וואס געפינט זיך  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ תּוָנה ְלֹמׁשֶ ִהיא ַהּנְ
צווישן אונז איז געזאגט געווארן צו משה רבינו מפי הגבורה און עס איז נישטא 

משה  צו  הקב"ה  דורך  געווארן  איבערגעגעבן  איז  עס  וואס  פון  שינויים  קיין 

רבינו. און נישט נאר די תורה שבכתב, נאר אויך די גאנצע תורה שבעל פה, 

ווי עס געפינט זיך ביי אונז היינט צוטאג, אלעס איז תורת אמת, לויט ווי עס 

רבינו  משה  ווייל  אויבערשטן.  פונעם  משה  דורך  געווארן  איבערגעגעבן  איז 

האט געזארגט אז די תורה זאל אריבערגעפירט ווערן די תורה וואס ער האט 

ווי הקב"ה האט אים דאס  מקבל געווען צום קומענדיגן דור, פונקטליך לויט 

איבערגעגעבן.

ער זעלבסט האט זיך מטריח געווען און געשריבן פאר זיין פטירה דעם ספר 

נישט פארקומען קיין שום טעות אדער שטרויכלונג ביים  תורה כדי עס זאל 

דאס איבערשרייבן.

די  אז  געווען  מדקדק  אידן  די  האבן  דורות  די  פון  לויף  אין  אויך  אזוי  און 

נישט  איז  און דאס  צורה,  אריגינעלע  איר  לויט  ווערן  זאל פארשפרייט  תורה 

אידן  די  האבן  פה  שבעל  תורה  דעם  אויך  נאך  שבכתב,  תורה  מיט'ן  נאר 

אלעמאל אפגעהיטן עס זאל פארבלייבן אין איר אריגינעלן טעקסט און צורה. 

אלע הלכות, אלע דינים, לפרטיהם ודקדוקיהם, איז אפגעהיטן געווארן לויט 

ווי עס איז געגעבן געווארן פאר משה רבינו מפי הגבורה. און אלעס וואס די 

גוזר  האבן  חכמים  די  וואס  אלעס  און  תורה,  די  פון  געלערנט  האבן  חכמים 

געווען 'לעשות סייג לתורה', אלעס איז געבליבן געהיטן לויט ווי עס האבן אונז 

ישראל. חכמי  פריערדיגע  די  איבערגעגעבן 
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נאכדעם וואס עס איז שוין בס"ד אויסגעשמועסט געווארן דער פריערדיגער 

עיקר, אז די תורה קומט פון הימל און אז אלעס וואס שטייט אין די תורה הק' איז 
איבערגעגעבן געווארן מפי הגבורה צו משה רבינו דורך השי"ת, איז דאס אבער 
נאכאלס נישט גענוג א שטארקע צוריקהאלט אז עס זאל קומען אמאל איינער 
און זאגן אז ער האט מקבל געווען א נבואה מן השמים אונז איבערצוגעבן א 
נייע תורה רח"ל, מיט שינויים פון וואס עס איז אונז איבערגעגעבן געווארן דורך 
משה רבינו, און ווי עס האבן גע'טענה'ט די נוצרים און מוסלאמענער, ה' ירחם.

עיקר  דער  אט  קומט  דעריבער, 

אונזער  אין  אמונה  די  באפעסטיגן  צו 
תהא  לא  התורה  'זאת  אז  הארץ 
א  קומען  וועט  אויב  און  מוחלפת', 
מקבל  האט  ער  אז  זאגן  און  מענטש 
בורא  פונעם  תורה  אנדערע  אן  געווען 
זאגט  ער  אז  וויסן  מיר  וועלן  יתברך, 
ליגנט און מיר טארן אים נישט גלייבן.
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דער ניינטער עיקר

ֵלָמה.  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ֲאִני 
זֹּאת ַהּתֹוָרה לֹא ְתֵהא ֻמְחֶלֶפת,  ׁשֶ
ֵמֵאת  ַאֶחֶרת  תֹוָרה  ְתֵהא  ְולֹא 

מֹו:  ַרְך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

"לא תוסיף ולא תגרע"

און  עיקר,  פון דעם  די מקור  פירוש המשניות ערקלערט  אין  רמב"ם  דער 

ווי ער שרייבט ווי פאלגענד: "ההעתק, והוא כי התורה הזאת מועתקת מאת 

הבורא השם יתברך לא מזולתו. ועליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע לא בתורה 

שבכתב ולא בתורה שבעל פה. שנאמר "לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו" ". 

]אידישער איבערזעצונג: די תורה איז לויט ווי מיר האבן דאס באקומען פונעם 

בורא ית', נישט פון קיין אנדערן, און דערויף טארן מיר נישט צולייגן און מען 

טאר פון איר נישט אראפנעמען, נישט אין תורה שבכתב און נישט אין תורה 

שבעל פה, ווי עס שטייט: א תוסיף עליו ולא תגרע ממנו[.

לערנען מיר, אז אויב וועט קומען אזא מענטש און זאגן אז דער אויבערשטער 

פון  אנדערש  שינויים,  מיט  תורה,  נייע  א  איבערצוגעבן  געשיקט  אים  האט 

ווי עס איז געווען מיט  וואס עס איז איבערגעגעבן געווארן פאר משה רבינו, 

די נוצר'ישע און מוסלומענישע גלויבונגען, זאלן מיר וויסן אז דאס איז שקר, 

וויבאלד עס שטייט: "לא בשמים היא", אז א נביא טאר נישט מחדש זיין נייע 

זאכן, וויבאלד די תורה וועט קיינמאל געטוישט ווערן. עס איז געגעבן געווארן 

דערין  טויש  קיין  וועט  הימל  פון  און  ערד  דער  אויף  דא  מענטשן  אונז  פאר 

פארקומען. קיינמאל 

און נישט נאר אז אויב וועט קומען א מענשט אונז געבן א נייע תורה וועלן 

מיר נישט צוהערן צו אים, נאר אויך אויב עס וועט קומען א "רב" אדער "מקובל" 

א.ד.ג און וועט זאגן אז ער האט באקומען א נבואה אז מען דארף טוישן עפעס 

פון די מצוות התורה, צום ביישפיל, אז די תפלין דארפן זיין רונדיג, אדער אז 

מען זאל טוישן דעם עק פונעם אות יו"ד אינעם ספר תורה, א.ד.ג, איז ער א 

צוגעלייגט אדער  ער האט  וויבאלד  חנק.  מיתה,  חייב  איז  ער  און  נביא שקר 

אראפגענומען פון וואס עס איז געזאגט געווארן צו משה רבינו, און די תורה 

וועט זיך קיינמאל נישט טוישן.

איז  געוויסע מצוה  א  אז  זאגן  און  וועט קומען א מענטש  אויב  זעלבע,  די 

געגעבן געווארן צוליב א געוויסע סיבה, און וויבאלד עס איז געטוישט געווארן 

די מציאות אדער עס איז בטל געווארן די סיבה וואס צוליב דעם האבן מיר 

מער  מצוה  די  איז  דערפאר  און  מצוה  געוויסע  יענע  זיין  מקיים  געדארפט 

נישט רעלעוואנט, ח"ו, צום ביישפיל ווי די וועלכע טענה'ן אז היינט צוטאג, אין 

נישט  וועלכע זענען מער  אונזערע צייטן זענען פארהאן פארשידענע מצוות 

אקטועל און איז אונז נישט נוגע, ח"ו, דאן קומט אויס אז דער עיקר וואס מיר 

לערנען איז א סתירה צו זיינע רייד, און דאס איז אונז מחייב אז מיר זאלן אים 

גלייבן. נישט 

פארזעצונג קומענדיגע וואך בס"ד.
g g g
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כחום  געצעלט  זיין  פון  טיר  ביים  זיצט  אבינו  אברהם 
היום און ווארט פאר געסט, אברהם האט נישט געקענט 
פארטראגן אז ס'זאל אריבער גיין אפילו איין טאג אן הכנסת 

אורחים.
אים  אויף  געהאט  רחמנות  האט  אייבישטער  דער  און 
געזעהן  אויס  וואס האבן  דריי מלאכים  געשיקט  און אים 

אראבער פאר געסט.
אברהם אבינו מיט גרויס התלהבות לויפט זיי אנטקעגן און 
ברענגט זיי אריין ביי זיך אין דערהיים, ער גרייט צו פון די 
בעסטע און די שענסטע וואס א מענטש קען בכלל צוגרייטן 
פאר זיינע חשוב'ע געסט, ער שטעלט זיך צו גרייטן פיינע 
פרישע ברויט מיט אלע גוטע עסן, ער לויפט אליין שחט'ן 
דריי קיהען כדי צו געבן א גאנצע צינג פאר יעדער איינער, די 

התלהבות פון אברהם אבינו איז מוירעדיג.
דער מדרש דערציילט אונז די גרויסע מתנות וואס כלל 
ישראל האבן באקומען אין דעם זכות, בזכות די "יקח נא 
מעט מים" האבן כלל ישראל באקומען די באר פון מרים, 
צו  געווען  זוכה  זיי  האבן  לחם"  פת  "ואקחה  בזכות  און 

באקומען די מן פערציג יאהר אין מדבר און אזוי ווייטער.
גאנצע  די  ביי  מאדנע  נישט  זייער  אויס  זעהט  זאך  איין 
התנהגות פון אברהם אבינו, ברויט שטעלט ער צו מיט א 
ברייטקייט שלוש סאין קמח דאס איז אזוי ווי צעהן ברויטן 
פון אונזערע צייטן, און פלייש אויף די ברייטסטע פארנעם 
און אזוי פון יעדע זאך, חוץ פון ... וואסער, "יקח נא מעט 
מים" וואסער וואס דאס איז די ביליגסטע און די גרינגסטע 
ישמעאל ברענגען  ער פאר  לאזט  צו ברענגען, דאס  זאך 
בדרך אגב "יקח נא" - ס'זאל גענומען ווערן, איינער זאל 

דארט ברענגען, "מעט מים" – אביסל וואסער.
וואס איז דא געשעהן? פונקט דא שיקט ער א צווייטער, און 

פונקט דא קארגט ער זיך? פארוואס?
ווען איינער ברענגט אריין געסט - זאגט די גמרא – איז דא 
צוויי זאכן וואס א מענטש דארף טוהן, "כבדהו" – זיי אים 
מכבד, "וחשדהו" – און זיי אים חושד, פאס אויף פון אים ער 

זאל דיר נישט באגנבענען און אפנארן.
דא ביי אונז האט איז אויך געווען ביידע חלקים, פון איין 
זייט "כבדהו" אריין ברענגען און מכבד זיין די געסט, פון 
געקומען  אריין  דא  זענען  עס  "חשדהו"  זייט  אנדערע  די 
אראבער מיט שטויביגע פיס און אין יענע צייטן איז געווען 
זייער מאדערן זיך צו ביקן צו די שטויב פון די פיס, ממילא 
איז דאס עבודה זרה און ביי אברהם אבינו אין שטוב איז 
נישטא פלאץ פאר עבודה זרה, און אויב אזוי מוז מען זעהן 

זיי זאלן זיך וואשן די פיס פאר ווען זיי קומען אריין.
לערנט אונז אויס אברהם אבינו, אז מ'שטייט פאר א מצב 
פון "כבדהו וחשדהו", די "כבדהו" זאלסטו מאכן אויף די 
שענסטע אין די בעסטע פארנעם, זאלסט אליין ארום לויפן 
און זיך פלאגן צו מכבד זיין יענעם, יענער זאל זיך גוט שפירן 
מיט דיר, אבער די "חשדהו" דאס קענסטו איבער לאזן פאר 
דיין ישמעאל זאל עס טוהן, דאס לאז איבער פאר יענעם און 
אויך ווען יענער מאכט זעה ס' זאל זיין נאר "מעט" מ'מוז 
נישט מהדר זיין אין דעם אזוי שטארק, דער עיקר איז אבער 

"כבדהו" מכבד זיין יענעם.

רעדן  וואס  סדרות  די  אינמיטן  יעצט  זענען  מיר 
די  אינמיטן  זיך  געפינען  מיר  אבינו,  אברהם  וועגן 
צעהן נסיונות וואס אברהם אבינו איז אריבער, די 
"לך  ביי  אנגעהויבן  זיך  האבן  וואס  נסיונות  צעהן 
אראך"  אשר  הארץ  אל  וממולדתך  מארצך  לך 
גיי אוועק פון דיין לאנד צו ווי איך וועל דיר ווייזן.. 
ס'האט זיך געענדיגט ביי די לעצטע נסיון פון "קח 
ארויף  אים  ברענגט  און  יצחק  נעם  בנך"  את  נא 
פאר א קרבן, "עקידת יצחק", און צווישן נאך אכט 
די  געוועון  איז  דעם  צווישן  נסיונות,  פארשידענע 
שווערע הונגער וואס ס'איז געווארן אין כנען פונקט 
ווען אברהם איז דארט אנגעקומען און די פטירה 
פון שרה פונקט ווען ער איז צוריק געקומען פון די 
עקידה, די מלחמה מיט די פיר מלכים ווען ער איז 

געגאנגען ראטעווען לוט א.א.וו.

ווען מ'קלערט אריין אין די אלע נסיונות וואס אברהם 
אבינו איז אריבער געגאנגען קען מען דאס צוטיילן 
יעדער  וואס  חלק  א  נסיונות,  סארטן  צוויי  אויף 
איינער פארשטייט אז דאס זענען נסיונות וואס דער 
אבינו,  אברהם  פראבירט  אויס  האט  אייבישטער 
אזוי ווי די נסיון פון די עקידה, וואס יעדער איינער 
פארשטייט מיט זיין פשוט'ע שכל אז דאס איז א 
נסיון און אברהם האט געדארפט אריין לייגן כוחות 
ער זאל דאס קענען אדורך גיין, אדער דער נסיון 
פון "אור כשדים" )לויט די דעה אז דאס איז איינע 
פון די צעהן נסיונות( איז פארשטייט זיך א ריכטיגע 
שווערע נסיון וואס אברהם איז ביי געשטאנען אין 

דעם.

די סארט נסיונות איז זייער פארשטענדליך פארוואס 
דאס רעכנט זיך פון די נסיונות וואס אברהם אבינו 

איז אריבער.

שווער  איז  וואס  נסיונות  אפאר  דא  ס'איז  אבער 
מלחמת  די  נעמען  למשל  לאמיר  פארשטיין,  צו 
המלכים, פיר מלכים האבן מלחמה געהאלטן מיט 
אנדערע פינף מלכים און געווינען, וואס האט דאס 
צו טוהן מיט אברהם? דא האט זיך אפגעשפילט א 
וועלט'ס קריג, הונדערטע אדער טויזנטע מענטשן 
זענען געהארגעט געווארן טויזנטע מענטשן האבן 
פון  מלחמה  די  אין  געמישט  אריין  געטראפן  זיך 
זייער  פארלוירן  האבן  לענדער  פינף  זייט,  יעדע 
לאנד און זייערע מלוכה, מ'האט זיי אוועק גערויבט 
און  מענטשן,  זייערע  געפאנגען  און  פארמעגן,  די 

אין די גאנצע מעשה איז אויך געווען איין לוט וואס 
א  געהאט  האט  ער  און  געווארן  געפאנגען  איז 
וואוילער פעטער וואס האט זיך אריין געלייגט אין א 
פרעמדע קריג אים צו ראטעווען, וואס איז דא דער 
נסיון בכלל? און וואס האט דאס מיט די נסיונות פון 

אברהם בדווקא?

אזוי אויך די פטירה פון שרה אמינו, וואס איז דא א 
נסיון מער פון יעדע אנדערע מענטש וואס ווערט 
נפטר, לויט ווי דער אייבישטער האט באשאפן די 
וועלט איז יעדער מענטש וואס האט חתונה ווייסט 
אז נאך אריכות ימים ושנים ווען ס'וועט קומען די 
צייט איז א האלבע פון די וועלט וועלן פארלירען 
די אנדערע  ווערן אלמנים, און  זייערע פרויען און 
די  וואס איז דא  ווערן אלמנות, איז  וועלן  האלבע 
גרויסע נסיון און די שווערע טראגדיע וואס אברהם 
האט דא געדארפט ביי שטיין נאך הונדערט גוטע 
יאהרן צוזאמען לעבן איז ער געווארן א אלמן, דאס 
איז א נסיון? און נאר אברהם אבינו האט אזא נסיון? 

מילא די זאכן וואס זענען געשעהן נאר פאר אברהם 
שווער  זייער  זענען  וואס  זאכן  אדער  פערזענליך 
פאר  גערעכנט  ווערן  דאס  אז  מען  פארשטייט 
נסיונות, אבער זאכן וואס געשעהט פאר נאך אסאך 
אנדערע און דאס איז דרך העולם, פארוואס ווערט 

דאס אריין גערעכנט צו די נסיונות פון אברהם? 

נאך מער איז שווער וואס דער ילקוט שרייבט אז סיי 
ביי די נסיון פון "לך לך מארצך" – אוועק גיין פון חרן, 
און סיי ביי די נסיון פון "לך לך אל ארץ המוריה" – די 
עקידה, איז געשריבן די ווערטער לך לך, ווייל ביידע 
נסיונות זענען די זעלבע שווערקייט, ווי אזוי קען מען 
בכלל פארגלייכן די צוויי סארטן נסיונות און צוזאם 

שטעלן די שוועריגקייטן?

*

ס'איז געווען אמאל א גרויסע יידישער סוחר וואס 
האט געוואוינט אין כינע, ער האט דארט געפיהרט 
גרויסע פאבריקן און גרויסע געשעפטן, פון דארט 
האט ער געשיקט סחורה צו די גאנצע וועלט, איין 
מאל א יאהר פלעגט ער ארום פארן אין די וועלט 
צוזאם נעמען די געלט פאר די סחורה וואס ער האט 
געשיקט פאר א יאהר און צוגרייטן באשטעלונגען 
פאר די נעקסטע יאהר, איין מאל איז ער געווען אין 

פון ווען אן הייסט            
דאס נסיונות?

א גוטן שבת

     פרשת וירא                                              גליון קכב שנה ד 



אירופע וועגן זיינע ביזנעס, און ער האט באשטעטיגט אז ער איז שוין דא וועט 
ער פארן צום חפץ חיים נעמען א ברכה.

ער איז געפארן קיין ראדין, און אריין צום חפץ חיים נעמען א ברכה.

ווער ביסטו? – פרעגט אים דער חפץ חיים.

איך בין א גרויסער סוחר איך וואוין אין כינע און יעצט בין איך דא פאר מיינע 
ביזנעס – האט ער געענטפערט.

כינע?? - וואונדערט זיך דער חפץ חיים - עק וועלט.

וואס הערט זיך אין כינע? – אינטערעסירט זיך דער חפץ חיים

זייער שוואך  יודישקייט איז  יוד – די  ס'נישט אזוי גרינג – קרעכצעט דער 
דארט, ס'איז אונז זייער שווער מיט די יודישע חינוך, מיר פלאגן זיך זייער צו 
האבען כשר'ע עסן. אויך די נסיונות מיט שמירת שבת זענען נישט גרינג. ה' 

ירחם ס'איז נישט פשוט, מיר דארפן גרויס סייעתא דשמיא.

דער חפץ חיים איז נישט נתפעל געווארן פון זיינע ווערטער, און ג'ענטפערט: 
"יא, מיר ווייסען אז היינטיגע צייטן איז דא אין די גאנצע וועלט נסיונות אין 
אמעריקע, אוסטראליע, ס'איז א צרת רבים, איך האב געשריבן א ספיציעלע 
ספר "נדחי ישראל" פאר מענטשן וואס וואוינען אין די אלע פארווארפענע 
פלעצער, דארט שטייט ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן אין שווערע מצבים, 
אפשר קענסטו טאקע מיט נעמען אפאר בענדער און פארטיילן דארט פאר 

די מענטשן".

וואס נאך הערט זיך אין כינע? 

דער מענטש וואונדערט זיך, אויף די יידישע לעבן האט ער שוין דערציילט 
וואס נאך קען אינטערעסירען דעם חפץ חיים?!

וואס וויל דער רבי הערן? –פרעגט ער 

וואס איז נייעס אין כינע? וואס טוהט זיך דארט?

איך בין שוין אפאר וואכן נישט דארט, איך ווייס נישט וואס איז דארט נייעס.

אבער פאר ווען דו ביסט ארויס געפארן וואס איז געווען די נייעס? וואס איז 
געשטאנען אין די צייטונגען?

מ'האט געבויט א גרויסע מויער לעבן איינע פון די גרעסטע טייכן אין לאנד, 
ס'זאל נישט איבערשוועמען די דערפלעך דארט – דערציילט דער סוחר - און 
פאר ווען איך בין געפארן איז געווען זייער שטארקע רעגנס, דער מויער האט 
געווארן,  זענען דערטראנקען  זיך צובראכן, און הונדערט טויזנט מענטשן 

גאנצע דערפלעך זענען געווארן אפ געמעקט פון די וועלט.

דער חפץ חים האט דאס געהערט איז ער געווארן זייער פאציטערט: "אוי 
זענען  וועלט, הונדערט טויזענט מענטשען  די  ווי, מדת הדין איז דא אויף 
דערטראנקען געווארן" א שרעקליכע זאך, ער האט זיך אפאר מינוט נישט 

געקענט בארוהיגן.

נאכדעם וואס דער חפץ חיים האט זיך בארוהיגט פון די נייעס וואס דער 
סוחר האט דערציילט, האט זיך דער סוחר נישט געקענט איינהאלטן און זיך 

אנגערופן: רבי, קען איך פרעגן א שאלה?

יא! א וודאי!

איך פארשטיי נישט דעם רבי, פריהער האב איך דערציילט אויף די שלעכטע 
מצב פון די יודישקייט ביי אונז, ס'האט נישט אויסגעזען אז דער רבי ווערט פון 
דעם אזוי צובראכן, דער רבי איז געבליבן זייער רוהיג, און דא דערצייל איך 
יעצט אויף גוים וואס זענען דערטראנקען געווארן, ווערט דער רבי אינגאנצן 

צובראכן פון דעם? וואס איז דאס שוין כינעזע גוים?

איך וועל דיר ערקלערן – זאגט דער חפץ חיים.

אין ווארשא ביסטו אמאל געווען?

אוודאי – זאגט דער יוד – פון ווארשא פארט מען דאך קיין ראדין.

ווי פיל יודען וואוינען אין ווארשא? 

מ'זאגט אז ס'וואוינען דארט דריי הונדערט טויזנט מענטשן.

יא, אזוי זאגט מען, און ווי פיל פראצענט פון שטאט זענען זיי?

ארום א דריטל פון שטאט.

זאג מיר – פרעגט דער חפץ חיים – אויב דו וועסט גיין אין ווארשא, און זעהן א 
מענטש שטייט און דרשנ'ט אינמיטן שטאט אויף יידיש, צו וועמען רעדט ער?

וואס הייסט צו וועמען?! צו די יודען וואס גיין דארט אריבער.

אבער דו האסט דאך געזאגט אז רוב זענען דארט גוים?

יא, ריכטיג רוב שטאט איז גוים, אבער זיי פארשטיין נישט קיין יידיש ווארט, 
איז אויב ער רעדט יידיש מוז זיין אז ער מיינט די יודען.

ביסט גערעכט – זאגט דער חפץ חיים – און אויב אזוי פארשטיי אליין ווען 
הונדערט טויזענט גוים ווערן דערטראנקען, דאס איז א שפראך פון הימל וואס 
דער אייבישטער זאגט "מי במים", צו וועמען רעדט ער דעם שפראך? ווער 
פארשטייט דעם שפראך? ווער ווייסט וואס צו טוהן מיט דעם "מעסיטש"? 
דער  ווען  אזוי,  אויב  שפראך!  דעם  נישט  דאך  פארשטייען  זיי  גוים?!  די 

אייבישטער רעדט יידיש וועמען מיינט ער?  אונז די יודען!

וויסן פון דעם?! האט דער חפץ חיים  וועל איך דא אין ראדין  ווי  און פון 
צו  דאס  אהער  ביז  פארן  צו  געקומען  ביסטו  פארדעם   - אויסגעפיהרט 

דערציילן.

*

ס'איז דא צוויי וועגן ווי אזוי א מענטש קען זעהן די וועלט, יעדער סוחר וואס 
לייגט אריין געלט אין מסחר, אויך ווען ער איז נישט דער גרעסטער סוחר, 
וועט אבער מסביר זיין פאר יעדער וואס אינערעסירט זיך אז אזוי איז דאס 
אין מסחר, אמאל פארדינט מען מער און אמאל פארדינט מען ווייניגער און 
אמאל פארלירט מען, ווען מ'גייט אריין אין ביזנעס מוז מען דאס נעמען אין 
חשבון, נישט אלעס גייט ווי מ'מיינט און נישט אלעס גייט ווי מ'וויל, ביזנעס 

איז ביזנעס.

ס'איז דא זייער אסאך מענטשן אויף די וועלט וואס טראכטן אזוי, און לעבן 
מיט דעם בליק, און וועגן דעם ווען די מענטשן לייגן אריין אסאך געלט אין א 
גרויסע בילדינג און מ'פראבירט צו מאכן פון דעם נאך מער, און ס'גייט נישט, 
ווערט מען נישט פארלוירען פון דעם, מ'קען קלאר מסביר זיין אז אזוי איז דאס 
אין די ביזנעס, און פונקט יעצט איז דער מארקעט שוואכער געווארן וועגן די 
ברעקזיט, און פונקט יעצט איז דא צו פיל פראפערטיס אויף די מארקעט און 
אזוי גייט די וועלט, ס'איז דא חשבונות וואס מ'קען נישט אויס רעכנען פריהער 

וכו' וכו'.

און אזוי אויך ווען ס'גייט גוט, איז מען פארשטייט זיך צופרידן און ברוך ה' 
דער ביזנעס האט זיך גוט אויס געשטעלט און ב"ה ס'איז גוט געלונגען, ווען 
מיר קוקן לויט דער בליק אז "אזוי איז די לעבן" און "אזוי גייט די וועלט" איז 
טאקע נישטא אסאך וואס צו טוהן מער פון אריין גיין אין די סטאטיסטיק פון 

די ביזנעס וועלט אלץ א גוטע צייט אדער א שווערע צייט. 

אבער, וואס ביי די גאנצע וועלט איז געווען "אזוי איז דאס", וואס ביי די גאנצע 
וועלט איז געווען א נאטורליכע זאך פון סדר העולם, איז ביי אברהם אבינו 
געווען אינגאנצן א אנדערע זאך, ביי אברהם אבינו איז דאס געווען נסיונות, 
דאס איז געווען ווערטער וואס דער אייבישטער רעדט צו אים, דאס איז 
געווען טרעפלעך וואס דער אייבישטער האט אים געשיקט זיך צו דערהייבן 
דורך דעם, און אויב ס'איז געווען א רעב אין ארץ כנען פונקט ווען ער איז 
אנגעקומען איז אויב ביי אלע טויזנטע מענטשן וואס האבן נישט געהאט עסן 
איז דאס געווען די שלעכטע רעגן פון די לעצטע יאהר און די שווערע הייסע 
זומער וואס האט אלעס אויס געטריקענט, איז ביי אברהם אבינו איז דאס 
געווען א מעסיטש פון דער אייבישטער דאס איז נישט א נאטור און נישט א 

המשך בעמוד ד'



שאלה: די וואך איז געשעהן א גרויסע אומגליק דא אין שטאט ווען א יונגע פרוי א מאמע פאר 
קליינע קינדער איז נפטר געווארן פון א קראנקייט, פון דעמאלס אן בין איך זייער דערשראקן און 
איך בין אין פאניק פון וואס ס'גייט געשעהן, ווי אזוי קען איך מיך בארוהיגן פון דעם?

תשובה חלק ב':
לעצטע וואך האבן מיר פארשטאנען די מתנה פון פחד וואס דער 
אייבישטער האט אריין געלייגט אין דעם מענטש'ן און מיר האבן 
די  און  פאניק  די  באשאפן  ס'ווערט  אזוי  ווי  פארגעשטעלט  אויך 
פאביע'ס למיניהם, און יעצט לאמיר זעהן וואס מ'טוהט מיט זיי, און 

ווי אזוי מ'גיבט זיך א עצה מיט דעם.

אפאר  וויסן  מען  מוז  מ'טוהט  וואס  זעהן  צו  אן  הייבן  מיר  פאר 
וויכטיגע נקודות אויף די פאניק:

1. מ'שטארבט נישט פון פאניק! ריכטיג, די געפיל איז אז ס'געשעהט 
דא עפעס זייער א שרעקליכע זאך, און איך שפיר אין אלע מיינע 
גייט געשעהן, איך שפיר אז נאך א  איברים אז עפעס שרעקלעך 
סקונדע גייט מיין נשמה אוועק פליהען פון מיר, און אז איך גיי אויס 
פון די וועלט, אבער ס'זעהט נאר אזוי אויס, קיינער אויף די וועלט 
איז נאך נישט געשטארבן פון פאניק, און ס'איז נישט מסתבר אז דו 

גייסט זיין דער ערשטער וואס וועט יא שטארבן פון דעם.

2. דער פאניק קומט נישט פון עפעס וואס איז געשעהן, די פאניק 
אויב  געשעהן  וועט  "וואס  פחד  די  פון  און  מחשבה  די  פון  קומט 
אויף דער מענטש.  די פאניק  אליין ברענגט  קומען", דאס  ס'וועט 
דאס הייסט אז דאס קומט אלעס פון א דמיון, וואס וועט געשעהן 

אויב דער אנדערער דמיון וועט זיך אויף וועקן.

3. דער מח ווייסט נישט צו מאכן א חילוק פון דמיון צו מציאות, און 
א זאך וואס א מענטש האט אדורך געלעבט אין זיינע דמיונות איז 
משפיע אויף דער מענטש פונקט אזוי ווי א זאך וואס מ'דערלעבט 
די  מאכן  וואס  זאכן  די  פון  איינע  טאקע  איז  דאס  במציאות, 
פראבלעם, אבער טאקע דאס איז אויך א כלי וואס מיר קענען ניצן 

כדי ארויס צו קריכן פון דעם.

איז וואס טוהט מען למעשה?

ווען ס'קומט למעשה איז דא צוויי חלקים, ס'איז דא פעולות וואס 
צו טוהן בשעת מעשה, ווען איך בין אין א שרעק און אין א פאניק 
וואס דער מענטש דארף  אטאק, און ס'איז דא דער חלק פעולות 
צום  אן  קומט  מענטש  דער  ווען  פאר  צייטן  רוהיגע  די  אין  מאכן 
שרעק כדי ס'זאל נישט קומען, אדער כדי ס'זאל זיין שוואכער וועט 

ס'וועט קומען. 

קען  א מענטש  וואס  די פעולות  אויף  מיר שרייבן  וועלן  ערשטנס 
זיין מער רוהיג און האבן  מאכן ביים טאג טעגליכע לעבן, כדי צו 
ווייניגער פחדים, דאס וועט אויך דערווייטערן און שוואכער מאכן 

די פאניק אויב און ווען ס'וועט קומען.

הערה: מיר וועלן פארשטעלן אפאר סארטן וועגן, ס'איז דא וועגן 
וואס זענען משלים איינער דער אנדערער, און ס'איז דא וועגן וואס 
זענען לכאורה א סתירה איינער צום אנדערן, ס'איז דא וועגן וואס 
יעדער  פאר  נישט  אויך  און  שטענדיג  פאר  געמאכט  נישט  זענען 
איינער, אבער יעדער וואס וועט אויס פראבירן וועט זיך טרעפן אין 

איינע פון די וועגן וואס רעדט צו אים די בעסטע.

דרך א': דער ערשטער און דער וויכטיגסטער וועג, איז א זאך וואס 
יעדער מענטש דארף צו טוהן. 

זיך  ביי די הקדמה האבן מיר געזעהן אז יעדער מענטש האט אין 
אריין געבויעט די מידה פון יראה און פחד, די הויפט סיבה פון דעם 
איז כדי א מענטש זאל קענען זיין א "ירא שמים" און זיך אונטער 
נעמען עול תורה ומצוות, און דער מענטש האט אין זיך די בחירה 
אויף א מענטשליכע פחד אדער  יראה  פון  מידה  די  ניצן  צו  אויס 

אויף א געטליכע פחד.

ומצוות  תורה  עול  עליו  המקבל  "כל  זאגט:  אבות  אין  משנה  די 
מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" – יעדער וואס נעמט אויף 
צו טראגן  איין מיט דעם  און מצוות שפארט  פון תורה  עול  זיך א 

אויף זיך א עול פון די אנדערע גשמיות'דיגע זאכן.

אין אבות דר' נתן ווערט עס געברענגט אביסל אנדערש: "ר' חנינא 
סגן הכהנים אומר כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו הרהורי 
עול  הרהורי  הרע  יצר  הרהורי  שטות  הרהורי  רעב  הרהורי  חרב 
בשר ודם" – דאס הייסט אז איינער וואס נעמט אויף זיך עול תורה 
ומצוות ער נעמט אויף זיך די יראה פון דער אייבישטער, שפארט 

ער מיט דעם אלע מחשבות פון פחד וואס א מענטש קען האבן.

דאס הייסט אז ווען א מענטש איז זיך מתבונן און ער טראכט אריין, 
און קומט צו צו א מצב וואס ער האט מורא פון דער אייבישטער 

ווערט ער באפרייט פון אלע אנדערע פחדים.

ווען א מענטש טראכט אריין און קומט צו די הבנה ביי זיך אין קאפ: 

א. אז דער אייבישטער איז דער וואס האט באשאפן די וועלט און 
ער פירט יעדע זאך וואס ס'טוהט זיך אויף די וועלט פון די גרעסטע 

זאך ביז די קלענסטע זאך, אויך וואס ס'געשעהט מיט מיר.

ב. דער אייבישטער האט מיר ליב און איך בין אים זייער וויכטיג, 
און ער וויל נאר מיין טובה.

ג. קיינער קען מיר נישט טוהן קיין שום גוט'ס אדער שלעכט'ס אן 
דעם וואס דער אייבישטער וועט מסכים זיין צו דעם.

פון דער  וואס איך האב אין מיר איז א קריאה  די גאנצע פחד  ד. 
אייבשטער, ער רופט מיר כדי איך זאל מיך דערנענטערן צום אים.

שפארט ער איין מיט דעם זיינע אלע פחדים.

אין  התחזקות  יעדע  מיט  אז  שרייבט  לובלין  פון  הכהן  צדוק  רבי 
מענטש  אין  אריין  ס'גייט  וואס  יראה  יעדע  מיט  און  מחשבות  די 
ווערן די מחשבות פון די פחדים שוואכער און  פון גדלות הבורא, 

שוואכער ביז מ'ווערט אינגאנצן באפרייט פון דעם.

וואס מער דער מענטש איז זיך מחזק מיט אמונה און יראת שמים, 
ווערט דער פחד און די פאניק שוואכער און שוואכער.

אויף  רעדט  וואס  ספר  א  אויף  מ'זוכט  דאס?  מען  מאכט  אזוי  ווי 
גרינג צו לערנען ס'איז  וואס ס'איז מיר  אמונה און בטחון, א ספר 
אויף מיין שפראך, ס'ליינט זיך מיר געשמאק, און מ'מאכט א שיעור 



קבוע יעדן טאג אין דעם ספר.

דאס איז נישט נאר א סגולה רוחניות, דאס ארבעט בפועל ממש, ווייל 
ווען א מענטש לערנט עס טאג טעגליך, און פארשטייט אז ער האט 
דא לעבן זיך א טאטע וואס איז א כל יכול, און ער האט אים ליב און 
פאסט אויף אויף אים, פיהלט ער אזוי ווי יעדער קינד וואס גייט מיט 
זיין טאטע אויף די גאס, און ער איז רוהיג ווייל זיין טאטע גיבט אים א 

האנט, און פאסט אויף אויף אים.

חוץ פון דעם איז דא דער רוחניות'דיגע חלק, אז ווען א מענטש וועקט 
זיך אויף מיט אמונה און יראת השם ווערט אלעס מסודר און מ'דארף 

נישט קומען צו א יראה חיצונית אים אויף צו וועקן.

דרך ב': דער מח פון דער מענטש קען פארמאגן נאר איין מחשבה, 
א מענטש קען זיך נישט פארטיפן אין צוויי זאכן אין די זעלבע צייט.

און  פריילעך  זיין  זאל  וואס  מענטש  קיין  במציאות  נישטא  ס'איז 
טרויריג אין די זעלבע צייט, ס'קען לויפן אהין און צוריק, א מינוט אזוי 
און א מינוט אזוי אבער אין די זעלבע צייט ממש קען נישט זיין צוויי 

מחשבות אין דעם מח פון דעם מענטש.

איינע פון די זאכן וואס ברענגען ארויף דעם פחד און דעם פאניק איז 
די מחשבה "וואס וועט געשעהן אויב..." דער מחשבה דרייט זיך אין 

דעם מענטש און גראבט און גראבט ביז דער פאניק פלאצט אויס.

זיך  און  מחשבה  אנדערע  א  דעם  אנשטאט  נעמען  וועל  איך  אויב 
פארטיפן אין דעם וועט נישט זיין פלאץ פאר די מחשבה.

די  שטיפן  צו  אוועק  העלפן  נישט  וועט  וואס  מחשבות  דא  ס'איז 
מחשבה.

מחשבות אזוי ווי: "איך האב נישט מורא", "איך וועל זיך מתגבר זיין", 
"איך גיי מיך נישט דערשרעקן", דאס זענען די סארט מחשבות וואס 
העלפן גארנישט, און נישט נאר אז זיי העלפן נישט נאר זיי שטערן 

און זענען גורם די פאניק זאל קומען.

פארוואס?

ווייל אונזער מח קען נישט די ווארט "ניין".

יעצט  גיי  איך  יעצט מחליט  איז  א מענטש  אויב  הייסט למשל  דאס 

האבן  נישט  אופן  בשום  וויל  איך  אלמוני,  פלוני  פון  טראכטן  נישט 
דער  געשעהן?  דא  איז  וואס  א.א.וו.  קאפ,  אין  מיר  ביי  פלוני  יעצט 
פלוני איז ביי אים אין קאפ טאקע וועגן דעם וואס ער טראכט אז ער 

וויל נישט טראכטן פון אים.

א  ברענגען  אריין  דורך  נאר  מען  קען  מחשבה  א  שטיפן  צו  אוועק 
צווייטע מחשבה.

וועגן דעם אויב איך וויל נישט האבן די מחשבות פון פחדים, וועל איך 
מיר נעמען אפאר מינוט, אין א רוהיגע צייט, און צו גרייטן א מחשבה 

וואס וועט טוישן די מחשבות וואס איך וויל נישט.

וואס איך בין דארט  וועל מיך דערמאנען פון א שמחה  למשל, איך 
געווען, אריין קריכן אין אלעס וואס איז דארט געשעהן ווי ווייט ס'איז 
דארט  האב  איך  וואס  געפילן  די  וועקן  צו  אויף  פראבירן  מעגליך, 

געשפירט און אריין ברענגען די מחשבה זייער שטארק אין מיר.

וועקן און  וועל נעמען די זעלבע מחשבה אפאר מאל און אויף  איך 
שטארק מאכן אין מיר.

צו  מיך  וועל  איך  אז  פארדינען  דא  וועל  איך  וואס  זאך  ערשטע  די 
זיך פארטיפן אין א  געוואוינען צו געוועלטיגן אויף די מחשבה, און 
מחשבה וואס איך וויל, און נישט אז יעדע מחשבה וואס וויל גייט זיך 

אריין אין מיין קאפ אן רשות.

איך קען מיר מאכן א סימן אדער א צעטל וואס וועט מיר דערמאנען 
די גוטע מחשבה וואס איך האב צו געגרייט.

נעקסטע מאל ווען איך וועל שפירן אז דער פחד הייבט אן צו קומען, 
איך  וואס  שמחה  די  פון  מחשבה  די  ברענגען  אריין  בכח  איך  וועל 
בין דארט געווען, וויבאלד אז איך בין שוין געוואוינט צו די מחשבה 
וועט מיר זיין גרינגער אריין צו גיין אין די מחשבה פון די שמחה און 
אנדערע  די  אוועק שטיפן  וועט  די מחשבה  דעם,  אין  פארטיפן  זיך 

מחשבות וואס ברענגען מיר צו די שרעק. 

דאס הייסט נישט אוועק שטיפן די מחשבות פון פחד נאר אויף וועקן 
א געשמאקע מחשבה וואס איך האב וממילא וועט די מחשבה נעלם 

ווערן.

נעקסטע וואך וועלן מיר אי"ה זעהן נאך וועגן... 

דרך העולם דאס איז א שפראך וואס דער אייבישטער רעדט צו מיר דאס איז 
א נסיון וואס דער אייבישטער וויל מיר עפעס זאגן מיט דעם. 

אויב שרה איז נפטר געווארן איז דאס נישט געווען נאך א סטאטיסטיק פון ווי 
לאנג לעבט א מענטש און "סוף כל אדם למות", נאר דאס איז געווען א נסיון 
פון דער אייבישטער ווי שטארק אברהם וועט שפירן די "קל אמונה ואין עוול", 
דאס איז א שמועס וואס אברהם פירט א דורך מיט'ן בורא עולם, דאס איז א 
נסיון וואס אברהם גייט אריבער אין די וועלט און ער שטארקט זיך דורך דעם, 

ער דערהייבט זיך און דערנענטערט זיך דורך דעם צום אייבישטער.

אזאך וואס יעדער איינער האט טאקע געזעהן אלץ א נארמאלע זאך, און א 
נאטורליכע זאך וואס ס'קען אמאל געשעהן, האט אברהם געזעהן אלץ א נסיון, 
אלץ א טרעפל וואס דער אייבישטער שיקט אים זיך צו דערהייבן, און דאס איז 

געווען די גדלות פון אברהם.

אברהם אבינו איז ביי געשטאנען אלע סארט נסיונות וואס א מענטש גייט 
אריבער אין זיין לעבן, די נסיונות פון קינדער און פון פרנסה, פון מלחמות און פון 

שלום פון ארעמקייט און פון רייכקייט, און אין אלעס האט ער געזעהן און אריין 
געלייגט די גרויסקייט פון השי"ת, אלעס האט ער אויסגענוצט צו ווערן נענטער 

און שטערקער אין זיינע מדרגות.

און דאס איז וואס דער מדרש זאגט אז דער נסיון פון ארויס גיין פון חרן איז 
פונקט אזוי שווער געווען פאר אברהם אזוי ווי די עקידה, ווייל אויב אברהם 
האט די גאנצע צייט געזעהן פאר זיך נאר דעם רצון השם און א מעסיטש 
און א וועג אנצופילן רצון השם אויף די וועלט, איז וואס איז א חילוק אויב ער 
בעהט מיר שחט'ן מיין קינד אדער ער בעהט מיר ארויס גיין פון לאנד, ביידע 
זענען מעסיטזעש פון דער אייבישטער פונקט אזוי ווי יעדע אנדערע זאך וואס 
געשעהט דא איז נאר א דבר השם וממילא איז גאר נישט א חילוק ווי אזוי איך 

פיר אויס רצון השם. 

המשך מעמוד ב'

 

זכוי הרבים דורך אין דעם זכות פון נעמט א חלק אין 
 אייער השתתפות אין די הוצאות פונעם גליון.
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יהודה  יקותיאל  רבי  צדיק,  הייליגער  דער 
 - צאנז  פון  חיים‘  ’שפע  בעל  זצ“ל  האלברשטאם 
קלויזענבורג איז באקאנט מיט א אומבאשרייבליכע 
שרעקליכע  די  אריבער  איז  ער  וויאזוי  שטארקייט 
אין  יארן.  מלחמה  ביטערע  די  אין  געשעהענישן 
זיין  פארלוירן  ער  האט  יארן  פינסטערע  יענע 
רעביצין מיט זיינע עלעף קינדער השם יקום דמם, 
נאר  זיך,  ביי  געפאלן  געווארן  נישט  איז  ער  אבער 
בערג  די  פון  און  לייב  א  ווי  געשטארקט  זיך  האט 
די  אויפגעשטעלט  דאסניי  פון  ער  האט  אַש  מיט 
אימפעריע ’צאנז‘ וואס באשיינט גאנץ כלל ישראל.
אין  געווען  זענען  וואס  אסאך  וואס  צייט  די  אין 
מענטשליכן  דעם  פארלוירן  האבן  לאנגערן,  די 
געשטאלט צוליב די שוועריקייטן וואס איז אריבער 
מיט  געגעבן  אכטונג  זי“ע  רבי  דער  האט  זיי,  אויף 
אויך  הנהגות.  הייליגע  זיינע  אויף  נפש  מסירות 
לאגערן  פארטיליגונג‘ס  די  אין  געווען  איז  ער  ווען 
אוישוויץ און דאכאו, און נאכדעם ווי א ארעסטאנט 
וואס האט געארבעט אין די מילדארף-לאגער, האט 
קלה  הנהגות  זיינע  אלע  אויף  געגעבן  אכטונג  ער 
כחמורה; מ‘האט אים געזעהן ווי ער שטרענגט זיך 
לחם  אויף  שניידט  שבת,  אין  טראגן  צו  נישט  אן 
און  דאווענען  אויף  מנינים  צוזאם  שטעלט  משנה, 
זיך  האט  ער  וואס  הנהגות  הייליגע  אזעלעכע  נאך 
דארט געפירט ווי ער וואלט נישט געווען אונטער 

א טויט געפאר.
יענע  אין  געגעבן  אכטונג  רבי  דער  האט  ספעציעל 
ביטערע יארן אויף די כשרות פון די מאכלים. יארן 
שפעטער האט ער דערציילט אויף זיך אז ווען איז 
אנגעקומען אין די לאגער - אוישוויץ האט ער זיך 
אונטער גענומען נישט צו פארלאזן אויף די היתר 
פון ’פיקוח נפש‘ און זיך פארמיידן פון צו עסן נישט 
כשר‘ע עסן, און אין לויף פון די גאנצע צייט האט 

ער איינגעהאלטן די קבלה.
פון  געפאדערט  האט  באשלוס  העלדישע  די 
מאגערע  די  ווייל  נפש,  מסירות  ריכטיגע  אים 
די  פאר  דערלאנגט  מ‘האט  וואס  זופ  טריפה‘ענע 
ארעסטאנטן פון די לאגערן איז געווען דער הויפט 
טייל אין זייער טעגליכע פארציע. די ארעסטנאטן 
וואס זענען געווען ארום אים האבן נישט געקענט 
פארשטיין וויאזוי ער האלט זיך אפ פון צו עסן די 
מאכלות אסורות, עס זענען אויך געווען אזעלעכע 
וואס האבן מיט כח אים געוואלט צווינגען ער זאל 
נישט  זיך  האט  רבי  דער  אבער  עסן,  צו  זיי  מסכים 

אונטערגעגעבן.
חומש- א  ביי  דערציילט  רבי  דער  האט  אזוי  און 

רש“י שיעור וואס ער האט געהאלטן אין ענדע יאר 
תשד“מ:

אין בין אנגעקומען צו די אוישוויצער לאגערן אום 
אינדערפריה.  אזייגער  צעהן  קודש,  שבת  ערב 
באלד ווען מיר זענען אראפ פון די באהן האבן די 
צו  זיך  אכזריות  גרויס  מיט  געטריבן  אונז  דייטשן 
איילן און אריינגיין אין די לאגער. נאך וואס זיי האבן 
געמאכט די סילעקציע צווישן די נייע אנגעקומענע 
מענטשן זעהן ווער פון זיי איז פאסיג צו ארבעטן, 
און איך צווישן זיי, האבן מען דערלאנגט פאר אונז 
זיך  האבן  הונגעריג,  טויט  זייענדיג  עסן.  פליישיגע 
וואס  עסן  די  באפאלן  זענען  און  געאיילט  אלע 
מ‘האט פאר זיי דערלאנגט, מיינע חברים האבן מיך 
איך  אבער  טוהן,  אזוי  אויך  זאל  איך  געמוטשעט 
האב זיך אקעגן געשטעלט זאגנדיג אז בשום פנים 
ואופן וועל איך נישט מסכים זיין זיך צו פארשמירן 
מיט די מאכלי איסור; וועל איך דען לאזן די רשעים 
וואס האבן שוין אלעס פון מיר אוועקגענומען, זאלן 
פון מיר אויך אוועק נעמען מיין נשמה?! – האב איך 

געזאגט מיט וואונדער.
פרייטאג,  גאנצן  יענעם  געפאסט  איך  האב  אזוי 
ווען די זון איז אונטערגעגאנגען און די שבת האט 
זייער  געווען  איך  בין  פליגל,  אירע  אויסגעשפרייט 
איך  האב  אזוי  און  אפגעשוואכט,  און  הונגעריג 

איינגעדרימלט יענעם ביטערן נאכט.
אויסרופן  געהערט  ווידער  מען  האט  בייטאג  שבת 
גיין  זאלן  ארעסטאנטן  אלע  אז  לאגער  די  אין 
פון  געווען  אויך  איז  וואס  פרישטאג,  זייער  נעמען 
באראק  די  איז  מינוט  איין  אין  פלייש.  טריפה‘ענע 
דארט  ביך  איך  און  געווארן,  אויסגעליידיגט 

איבערגעליבן איינער אליין, הונגעריג און דארשטיג.
זיך  איך  האב  יארן  פינסטערע  די  אנהויב  אין  שוין 
זיין  מקבל  שטענדיג  וועל  איך  אז  אונטערגענומען 
איך  פאסירן,  וועט  וואס  געשעהנישן  אלע  באהבה 
שבת,  איבערהויפט  געוויינט,  נישט  קיינמאל  האב 
ארויסגעקומען  טרערן  די  זענען  מאל  דאס  אבער 

פון מיינע אויגן ווען איך קען זיי נישט אפהאלטן.
פלוצלינג האב איך אויסגעבראכן אין א שרעקליכן 
די  פון  ארויסגעקומען  איז  וואס  געוויין  א  געוויין, 
אינערליכע צער און יסורים וואס איך בין דעמאלטס 
אריבער. אין די טיפעניש פון מיין הארץ האב איך 

געשריגן צום אויבערשטן אין הימל:
”רבונו של עולם, אלעס וואס איך האב פארמאגט 
בין  איך  מיר;  פון  גענומען  אוועק  האסטו 
איינזאם  וועלט,  דער  אויף  עלנד  איבערגעבליבן 
נגזר  מיר  אויף  איז  יעצט  פונקט   – גארנישט  אן 
ניין  טריפות?!  און  נבילות  עסן  זאל  איך  געווארן 
אופן  בשום  נישט!  וויל  איך  ניין!  נאכאמאל  און 
האב   – טריפות!“  און  נבילות  עסן  נישט  איך  וועל 
מיט  און  אנטשלאסנקייט  א  מיט  אויסגערופן  איך 

די ריכטיגע אמונה.
ווען איך האלט נאך אינמיטן וויינען, איז פלוצלינג 
מיט  געפרעגט  מיך  און  איד  א  אריינגעקומען 
שרעק: ”איר זענט קלויזענבורגער רב?!“. איך האב 
נישט באלד געענטפערט, עס האט מיך אנגעכאפט 
דירעקט  האבן  דייטשן  די  אז  וויסנדיג  שרעק  א 
אויפגעזוכט די רבנים און די חשובע מענטשן זיי צו 
הרג‘ענען. אבער אין די סקונדע איז אריינגעקומען 
שוין  מוזט  איר  ”רבי,  מיר:  זאגט  און  איד  א  נאך 
און  איינער  שטייט  טיר  דער  נעבן  ווייל  צוגיין, 

ווארט“.
איך האב נישט געהאט קיין אנדערע ברירה נאר צו 
געציטערט  איך  האב  הארץ  אין  טיר,  די  צו  צוגיין 
אפשר איז דאס איינער פון די ’קאפו‘, אדער אפילו 
הרג‘ענען,  מיך  וויל  וואס  עס.  עס.  א  סאלדאט  א 

אבער איך האב נישט געהאט ווי צו אנטלויפן.
איך  ווען  איבערראשונג  מיין  געווען  איז  גרויס  ווי 
א  געזעהן  האב  איך  און  טיר  די  צו  אנגעקומען  בין 
וואס  געשטאלט  שיינעם  א  מיט  איד,  עלטערער 
האט מיך געפרעגט די ווערטער: ”דער קשאנובער 
רבי איז אפשר געווען דיין פעטער...?“, איך הארץ 
האב איך זיך געוואונדערט אויף די באדייט פון די 
פראגע; פון וואו ווייסט דער איד ווער איך בין, און 
איך  אבער  יחוס?  מיין  אנטפלעקט  אים  האט  ווער 
האב אים באלד געענטפערט: ”יא, ריכטיג! הרה“צ 
ר‘ דוד‘ל קשאנובער זצ“ל איז געווען מיין פעטער“.

א  דערלאנגט  מיר  איד  דער  האט  דעס  זאגנדיג 
פרישע ברויט מיט א פלעשל דזשעם (איינגעמאכץ 
אייך  פאר  עס  האב  ”איך  זאגט:  ער  ווען  ריבה),   -

געברענגט, איר זאלט האבן וואס צו עסן...“.
אדער  רעאגירן  עפעס  אנגעיאגט  האב  איך  בעפאר 
געווארן  פארהוילן  מענטש  דער  איז  דאנקען,  צו 
אים  איך  האב  דעמאלטס  פון  און  אויגן,  מיינע  פון 

קיינמאל נישט געזעהן.
האט  אויבישטער  דער  אז  געזעהן  קלאר  האב  איך 
מיך נישט פארלאזט אויף איין מינוט, ער הערט צו 
מיינע תפילות, און איז צופרידן פון דעם וואס איך 
פון  דערווייטערן  צו  זיך  אונטערגענומען  זיך  האב 
מחזק  איך  האב  מינוטן  די  אין  עסן.  טריפה‘נע  די 
געווען די קבלה וואס איך האב זיך אונטערגענומען; 
גאנצע  די  מיט  צוגעזאגט  נאכאמאל  האב  איך 
פעסטקייט אז שטענדיג וועל איך זיך דערווייטערן 
פון צו עסן טריפה‘נע עסן. נאכדעם האב איך קידוש 
געמאכט אויף די ברויט, מיטן אויבערשטנ‘ס הילף 
מיינע  וואשן  צו  וואסער  געטראפן  אויך  איך  האב 
איך  ’המוציא‘  ברכה  די  געמאכט  האב  איך  הענט, 

האב זיך געזעצט עסן די שבת‘דיגע סעודה.
אסאך פון די וואס האבן געשפעט פון מיר און מיר 
געוואלט אפהאלטן פון אויספירן מיין קבלה, האבן 
זיך יעצט איבערגעצייגט מיט זייערע אייגענע אויגן 
אז דער אויבישטער פירט די גאנצע וועלט און זארג 

אויף די ערליכע אידן און טוהט זיי ראטעווען.
’לפיד האש‘ ח“א עמ‘ קעג

ברויט און דזשעם וואס איז געשיקט געווארן פון הימל

פערל ווערטער און ערקלערונגען
אויף 'ברכת המזון' פעערלררתעתענה אמונים 

אאווי ם 
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ג‘)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

דזשעם און
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’העשירי קודש לה‘‘
די  פון  קדושה  גרויסע  די  צוליב 
ברכה, האבן די חכמים מתקן געווען 
ביי די אנהויב פון די ברכה א סעריע 
מעלות  די  וואס  שבחים  צעהן  פון 
און  מער,  און  מער  שטייגן  זייערע 
”אבינו“;  ב.  ”הא-ל“;  א.  זענען:  דאס 
ג. ”מלכנו“; ד. ”אדירנו“; ה. ”בוראנו“; 
”קדושנו  ח.  ”יוצרנו“;  ז.  ”גואלנו“;  ו. 
רועה  ”רוענו  ט.  יעקב“;  קדוש 

ישראל“; י. ”המלך הטוב והמטיב“.
ערקלערט דער מהר“ל:

די  אז  געזאגט  שוין  האבן  מיר  ”ווייל 
דאס  איז  והמטיב‘  ’הטוב  פון  ברכה 
מיט  ברכה,  דערהויבענע  מערסטע 
דעם וואס השי“ת איז א טוב ומטיב 
לכל. און צוליב דעם גייען ארויף די 
וואס  צענטע  די  ביז  מדרגות  צעהן 
יעדע  ווייל  קודש,  אינגאנצן  איז 
די  צוליב  און  קודש,  איז  ’עשירי‘ 
הטוב  ’המלך  [ד.מ.  מדריגה  צענטע 
והמטיב‘], איז דער אויבישטער טוב 
פירט  ער  און  אלעמען“.  פאר  ומטיב 
ווערטער.  די  גוט  פארשטיי  אויס: 

(’גבורות ה‘ הגש“פ).

דער מדת החסד 
וואס איז אין די דין

ווערט  וואס  ’הא-ל‘  טיטול  דער 
ארויס  ברענגט  השי“ת  אויף  געזאגט 
ווי  אזוי  א),  יב  (במ“ר  שטארקייט  זיין 
עס שטייט (מל“ב כד טו): ”ֵאיֵלי ָהָאֶרץ“, 
און פון די צווייטע זייט ברענגט עס 
ארויס די מדת החסד והרחמים אזוי 
”ֶחֶסד  ג):  נב  (תהלים  שטייט  עס  ווי 
’שערי  ו;  לד  שמות  (רש“י  ַהּיֹום“  ָּכל  ֵא-ל 
טאקע  טרעפן  מיר  און  ז).  שער  אורה‘ 
ל  דף  צו  זוהר  (ראה  הקדוש  זוהר  אין 
נאמען  דער  אז  זאגט  וואס  א)  ב-לא 
סימבאלעזירט די גבורה וואס איז אין 
מענטש  דער  אויב  ווייל  רחמים,  די 
שטארקט  מדה  די  דורך  ווערד,  איז 
מדת  די  אויף  הרחמים  מדת  די  זיך 
הדין, אויך אין א צייט וואס די מדת 

הדין געוועלטיגט אויף דער וועלט.
ווערט  בהגה“ה)  ב  יז  (ר“ה  תוספות  אין 
ערקלערט אז די מדה ’א-ל‘ ברענגט 
פון  ענין  דער  ארויס  ספעציעל 
אויבישטער  דער  וואס  שפייז  די 
שטעלט צו פאר אלע באשעפענישן, 
”‘א- איז:  לשון  זייער  ווי  אזוי  און 
חזקה  ביד  כי  חוזק,  מידת  היא  ל‘ 
[אין  הבריות“  לכל  מזון  מכין  הוא 
איז  ’א-ל‘  אידיש:  אויף  איבערזעצונג 
די מדה פון שטארקייט, ווייל מיט א 
שפייז  צו  ער  גרייט  האנט  שטארקע 
פאר אלע באשעפענישן]. רבי יצחק 
עשרה  שלש  ערך  יצחק‘  (’פחד  למפרונטי 
וואס  תוס‘  די  צו  צו  שטעלט  מדות) 
א)  קיח  (פסחים  גמרא  אין  טרעפן  מיר 
געזאגט:  האט  עזריה  בן  אלעזר  רבי 
כקריעת  אדם  של  מזונותיו  ”קשין 
ים סוף“, און ערקלערט: ”וועגן דעם 
פון  מדה  די  דעם  אויף  מען  דארף 
אויף  שטארקן  צו  זיך  כדי  גבורה, 
די טבע און אנגרייטן עסן פאר אלע 

באשעפענישן“.
אז  זיין  קען  וויאזוי  פרעגן:  אסאך 
פארן אויבישטער איז עפעס שווער, 
ער איז דאך א כל יכול? און פארוואס 
פונקט ביי דעם ענין פון שפייז פעלט 
עס  גבורה?  ספעציעלע  א  אויס  זיך 
איז  עס  ערקלערן,  וואס  דא  זענען 
איז  גמרא  די  פון  כוונה  די  אז  קלאר 
אויף  נאר  עסן,  עצם  די  אויף  נישט 
דעם וואס אין אסאך פעלער איז דער 

נישט  מעשים  זיינע  צוליב  מענטש 
און  פרנסה,  און  עסן  האבן  צו  ראוי 
אויב מיר וועלן זיך דאס פארשטעלן 
ביי א קעניג א בשר ודם – וועט דאך 
יעדער פרעגן, וויאזוי קען זיין אז ער 
אקעגן  זינדיגן  וואס  די  שפייזן  וועט 
כח  געבן  נאך  זיי  וועט  ער  און  אים 
אים?!  אקעגן  טוהן  קענען  זאלן  זיי 
אבער נישט אזוי איז אונזער פאטער 
צוליב  וואס  באשעפער,  גוטער  דער 
די  געווען  משתף  ער  האט  דעם 
מדת הרחמים אין די מדת הדין, כדי 
מענטש  דער  פון  זינד  די  טראץ  אז 
עקזיסטירן  קענען  ווייטער  ער  זאל 
א  איז  דאס  און  וועלט,  דער  אויף 
גבורה  די  ווי  אזוי  גבורה  ספעציעלע 
קריעת  ביי  אנגעזעהן  זיך  האט  וואס 
די  זענען  דעמאלטס  וואס  סוף,  ים 
כאטש  געווארן  געהאלפן  אויך  אידן 
זייערע  מצד  ראוי  נישט  זענען  זיי 

מעשים (ראה ’לאנוש בינה‘ עמ‘ תה).

קינדער פון א קעניג
”אבינו  צוזאמען:  טיטלען  צוויי  די 
מאל  אסאך  מיר  טרעפן  מלכנו“ 
אין  איבערהויפט  תפילות,  די  אין 
אין  געזאגט  ווערן  וואס  תפילות  די 
עשרת  ווי  אזוי  זמנים,  ספעציעלע 
ימי תשובה און תעניתים. דערמאנען 
האבן  צוזאמען  טיטלען  צוויי  די 
עס  ווי  אזוי  סגולה,  געוואלדיגע  א 
ווערט דערציילט אין די גמרא (תענית 
כה ב) אז איינמאל ווען עס איז געווען 
אליעזר  רבי  האט  יאר  טרוקענע  א 
איז  און  תפילות  אסאך  געדאוונט 
נישט געהאלפן געווארן, און ווען רבי 
געדאוונט  שפעטער  האט  עקיבא 
ער  איז  מלכנו...‘  ’אבינו  געזאגט  און 

באלד געהאלפן געווארן.
זעהן  טיטלען  צוויי  די  לכאורה 
די  אקעגן  איינס  סתירה  א  ווי  אויס 
זיך  פירט  טאטע  א  ווייל  צווייטע, 
מדת  מיט  קינדער  זיינע  צו  אויף 
מדת  מיט  קעניג  א  און  הרחמים, 
אונטערשייד  דער  אבער,  הדין. 
דער  וואס  ודם,  בשר  א  ביי  נאר  איז 
אויף  איז  נאנטקייט  און  פארבינדונג 
אייביג, אנדערשט פון א פארבינדונג 
קעניג,  זיין  צו  קנעכט  א  צווישן 
ער  קען  וויל  קעניג  דער  ווען  ווייל 
אבער  פאסטן.  זיין  פון  אפזאגן  אים 
מלכנו‘,  ’אבינו  איז  באשעפער  דער 
צו  קנעכט  זענען  מיר  וואס  טראץ 
פארבינדונג  זיין  איז  קעניגרייך,  זיין 
דאס  און  אייביג.  אויף  אונז  מיט 
אז  מעלה,  ספעציעלע  אונזער  איז 
מלכנו‘,  ’אבינו  איז  באשעפער  דער 
אייביגע  א  איז  קעניגרייך  זיין  ד.מ.: 
וואס  פאטער  א  ווי  אזוי  קעניגרייך 
’פאטער‘  א  ער  בלייבט  אייביג  אויף 

צו זיין זון (’פרשת דרכים‘ דרוש כה).
נאך א פונקט וואס איז פארהאן אין 
דעם וואס מ‘האט צוזאם געשטעלט 
ערקלערט  האט  טיטלען  צוויי  די 

הגר“ש פינקוס:
קעניג  איז  קעניג  דער  ווען  אויך 
לאנד,  זיין  אין  מענטשן  אלע  אויף 
א  באקומט  זון  זיין  אז  אלע  ווייסן 
אויס  קומט  באציאונג.  עקסטערע 
געדאפלטע  זענען  מלכנו‘  ’אבינו  אז 
סימבאלעזירן  וואס  טיטלען 
די  אין  אויך  אז  רחמים,  גרעניצלאזע 
האט  הדין  מדת  די  פון  שטארקייט 
ער א כח אונז צו העלפן (’נפש שמשון‘ 

סידור התפילה עמ‘ שא).



די אומשאצבארע סגולה  און די געוואלדיגע מעלה 
פון נישט רעדן ביים דאווענען
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דער שמועס פונעם רב מיט׳ן בחור׳ל ליל 
תהלים׳ל  ָאפענעם  ַאן  ביי  השנה  ראש 

און די ישועה 30 טעג שּפעטער
רב  דער  שליט"א,  פרידמן  יעקב  ר'  הרה״ג 

אין  טשערקאס״  תפילה  ״עמק  ביהמ״ד  פון 

יורק, האט דעם פארגאנגענעם  ניו  וואדבערי 

ראש חודש חשון דערציילט ווי פָאלגענד:

ליל  צוריק,  חודש  איין  מיט  געווען  ס׳איז 

אריין  איך  קום  ביינאכט,  אזייגער  איינס  ר"ה, 

אין ביהמ"ד און איך זע א בחור פון 18-19 יאר 

איך  תהילים.  אויס  זאגט  און  ַארומדרייען  זיך 

גיי צו צו איהם "ּפשיהַא, זאגסט תהלים? אזוי 

שפעט? ס'איז טאקע א געוואלדיגע סגולה צו 

סגולה  די  ביינאכט,  השנה  ראש  תהלים  זאגן 

פון זאגן צוויי מאל תהלים".

ס׳גייט  ווייטער.  שעּפשעט  בחור  דער  און 

און  ווייטער,  זאגט  ער  און  שעה  א  אריבער 

גיי  כח.  קיין  נישט  שוין  האט  ער  אז  זע  איך 

איך צו און איך פרעג אים: "פארוואס זאגסטו 

תהלים? דו זאגסט עס אלס סגולה זאלסט א 

חתן ווערן?". - ענטפערט ער מיר מיט׳ן גַאנצן 

תמימות: ״איך זאג תהלים פאר מיין עלטערן 

ברודער ער זאל א חתן ווערן״.

זאג איך אים: "ווילסט טאקע אז דיין ברודער 

ענדיגן  קענען  גייסט  דו  ווערן?  חתן  א  זאל 

אזייגער פארטאגס!  דריי  שוין  ס'איז  תהלים? 

דו גייסט האבן כח?"

פַארשמַאכט:  ַאזוי  בחור׳ל  דער  ענטפערט 

"איך ווייס נישט, איך ּפרוביר, מען וועט זען"...

ַא קוק אויף דעם בחור׳ל און איך  געב איך 

איך  בחור,  טייערער  קוק  א  "געב  אים:  זָאג 

גייט  סגולה  די  וואס  דיר  פאר  סגולה  א  האב 

שמים!  שערי  שפאלטן  צו  העלפן  זיכער  דיר 

אוודאי, ס׳איז קיין ספק נישט, יעדער קאפיטל 

תהלים טוט אויף אן ַא שיעור, ובפרט אין ַאזַא 

הייליגע צייט, ס׳איז א דבר גדול למאוד מאוד. 

איך מַאך עס חלילה נישט ַאוועק. ָאבער, וויסן 

ַאז צומאל אז דער מענטש שטופט  זָאלסטו, 

פסוק  דער  זאגט  אייבערשטן,  דעם  אוועק 

״ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי״...

איך ברענג אים ַאן אלשיך הקדוש איך עפן 

דער  ווי  אינווייניג  אים  ווייז  איך  און  אויף,  עס 

רעדט  וואס  ״איינער  זָאגט:  הקדוש  אלשיך 

נישט  שטופט  ער  און  דאווענען,  ביים  נישט 

אוועק דעם רבוש״ע, ברעכט ער אויף מיט זיין 

תפלה אלע שערי שמים!״

"בנוסף צו דעם", זָאג איך אים, "איז דָאך דא 

די הייליגע בַארימטע ברכה, דער ״מי שברך״ 

ַא  יעצט  ס׳איז  נו,  טוב.  יום  תוספות  פונעם 

הייליגער זמן, ראש השנה ביינאכט, נעם דיך 

אונטער די קבלה און זָאג אויף ריינעם אידיש, 

אין מַאמע לשון: ״רבונו של עולם, טַאטע אין 

הימל, ס’איז ראש השנה ביינאכט, איך וויל זיין 

נָאענט צו דיר און נישט פַארקערט. איך בין זיך 

צו  נישט  צייט  אויף א חודש  דעריבער מקבל 

אין  אויפווַאכונג  פייערדיגע 
ק״ק בָאבוב, נָאך בקשת הקודש 
אדמו״ר  כ״ק  העדה  מנהיג  פון 
מ׳זָאל  ַאז  שליט״א  מבָאבוב 
הייליגע  די  אונטערנעמען  זיך 

קבלה בקדושת התפלה
אויפווַאכונג  פייערדיגע  א 
איינס  בָאבוב,  ק״ק  אין  הערשט 
פון די גרעסטע עדות קדושות אין 
ַאמעריקע, נָאך די קלָארע דיבורים 
מנהיג  פונעם  הקודש  בקשת  און 
העדה רעיא מהימנא כ״ק אדמו״ר 
די  נָאך  און  שליט״א,  מבאבוב 
ווָאס  גָאר שטַארקע חיזוק ועידוד 
הָאט  שליט״א  רב  בָאבובער  דער 
ווָאס  חבורות  די  פַאר  געשָאנקען 
הָאבן גענומען אויף זיך ״די הייליגע 
קבלה״ שלא לדבר בשעת התפלה.

בקרב  נודעת  יתירה  חיבה 
הייליגן  דעם  צו  בָאבוב  ק״ק 
התפלה.  קדושת  פון  ענין 
ביים  נאך  אראנו,  צורים  מראש 
הגה״ק  רב  בָאבובער  פריערדיגן 
נישט  הָאט  ווָאס  זצוק״ל,  מהר״ש 
איבער  פייערן  צו  אויפגעהערט 
)ווי שוין עטליכע  ענין  הייליגן  דעם 
מָאל אּפגעדרוקט דָא אינעם נקדישך 

און  אש(,  מלהבות  קדשו  מדברות 

כ״ק  דרכו  ממשיך  בנו  יבלחט״א 
איז  שליט״א  מבאבוב  אדמו״ר 
ווייטער ממשיך, און ס׳איז ידוע די 
בָאבובער  פון  עבודה  געווַאלדיגע 
דעם  אויפצוהייבן  שליט״א  רב 
מדרשו  בבית  התפלה  עמוד 
ובתי  שטיבלעך  ַאלע  בקרב  און 
אתר  בכל  די  ד׳בָאבוב  מדרשים 

ואתר.

כסדר  רעדט  שליט״א  רב  דער 
רעדן  פון  הענן  חומר  דעם  איבער 
דער  טוט  וכידוע  דאווענען,  ביים 
בכבודו  ּפערזענליך  שליט״א  רב 

ובעצמו ַארומשּפרייזן עם ביהמ״ד 
מעורר צו זיין אידן להשמיע קולם 
בדברים  נישט  ח״ו  און  בתפלה 
די  ח״ו.  חולין  ושיחת  בטלים 
עד  כמובן,  איז,  דערפון  השּפעה 
הקודש  עבודת  די  און  לשער,  אין 
עבודת  די  ווען  ּפירות,  מוציא  איז 
התפלה אין בָאבוב איז נודע לשבח 

לשם ולתפארת.

הנהגה  הערליכע  די  ָאט 
דעם  שטַאּפל  ַא  ַארויף  איז 
ראש  טוב  יום  פַארגַאנגענעם 
זיך  הָאבן  עס  ווען  השנה, 
מספר  שיינער  א  צונויפגענומען 
באבוב  ק"ק  בקרב  יקרים  אברכים 
מתחזק  זיך  טוב  דבר  לבם  ורחש 
צו זיין ביתר שאת וביתר עז בענין 
מדעת  הָאבן  זיי  ביהמ״ד.  קדושת 
״שטר  א  אינטערגעשריבן  עצמם 
קיין  אויף  רעדן  צו  נישט  קבלה״ 
התורה  קריאת  בשעת  פַאל  שום 
בין  אפילו  אויך  טייל  גרויס  א  און 

גברא לגברא.

זיי זענען אריין צו רבם ומאורם, 
אדמו״ר  כ״ק  הנאמן,  רועה  דער 
האט  וועלכער  שליט״א,  מבאבוב 
שטַארקע  זיין  ארויסגעברענגט 
הערליכן  זייער  פון  רוח  קורת 
עס  הָאט  רב שליט״א  דער  שריט. 
ס׳איז  און  געווען  משבח  שטַארק 
אים  ס׳הָאט  ַאז  קענטיג  געווען 
געברענגט ַא גרויס הנאה דקדושה.

דעם נאכפאלגענדן שבת שובה 
שליט״א  רב  בָאבובער  דער  האט 
המשך אויף עמוד ב'

בחלק האחורי של ביהמ"ד בבעלזא, היו יושבים בעלי הבתים דמתא 
בעלי  כמה  פטפטו  פעם  עמהם(.  בצוותא  התפללו  אולם  החסידים,  עדת  עם  נמנו  )שלא 

בתים בינהם באמצע קריה"ת וכ"ק מרן מהרי"ד זי"ע שלח את הגבאי 
מאומה,  הואיל  שלא  משראה  להשתיקם.  ז"ל  איסר  משה  ר'  הרה"ח 
ירד מרן זי"ע בעצמו מן הבימה, פשט את ה'גארטל' וניגש אליהם וגער 
זוכן אין מיין ביהמ"ד!!  וויל רעדן האט נישט וואס צו  בהם "ווער עס 

זאל ער ארויס גיין אין גאס אויב ער וויל רעדן!!..."   ]טובות זכרונות ח"א ע'נ[

 דבריהם
 הן הן
זכרונם
הרה"ק

 מהרי"ד
 מבעלזא
זצוק"ל

יומדה"ל כ"ב חשון



Keren Tosfes Yom Tov
89 Throop Ave Brooklyn NY 11206

 212.299.9185     212.244.6551     gilyon@kerentosfesyomtov.com

ַנְקִדיָׁש
די אומשאצבארע סגולה  און די געוואלדיגע מעלה פון נישט רעדן ביים דאווענען

צו באקומען דעם גליון אדער פאר הערות אדער 
איבערצוגעבן פערזענליכע סיפורים, 
רופט / פעקס / אימעיל צו די פאלגענדע:

טוב
קרן תוספות יום 

הקב״ה ישמרהו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה, ויחולו עליו כל הברכות
הקבלה הנפלאהויזכה לראות בנים חיים וקימים ויגדלם לתורה ולחפה ולמעשים טובים,מי שברך אבותינו, הוא יברך את כל מי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בעת התפלה וקריאת התורה, 

ו ש ו ד ק ו ל  א ר ש י ן  ו א ג ל  ש

בעל תוספות יו״ט
ע ״ י ז

לה
שתיקה  יפה  בשעת  התפ

תפלה
דרך הטבעמקבלים שלא לדבר בשעת ה

רואים ישועות שלא כ

 שתיקה  יפה  בשעת  התפלה 

גבאי הקהילות!
מיר שטעלן צו פַאר אייך די 

פָאלגענדע מַאטריַאלן לעורר 
המתּפללים בקדושת הביהמ"ד

- "אסור לדבר בשעת התפלה" ּפלַאקַאט

• "מי שברך" ּפלַאקַאטן, צוויי 
ווערסיעס שטייענדיג און ליגעדיג

• ניי! "בלויז פַאר גבאים"! מיר שטעלן 
צו פאר אייער ביהמ"ד סּפציעלע קליינע 'אסור לדבר' און 'מי 

שברך' סטיקערס,
שיין אויסגעשטעלט, ווָאס איר זָאלט קענען ַאריינקלעבן אין די סידורים

צו באשטעלן רופט: 347-996-4015 "ּפריווַאטע אונטערנעמונג"

 שתיקן בעל 

התוספות יום טוב

  ַרְך ּבֵ ִמי ׁשֶ
ֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק 

ֲאבֹו

ְוַאֲהרֹן,  ה  מֹשֶׁ קֹב, 
ְוַיֲע

ל ִמי  א ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ
לֹמֹה, הּו ָדִוד ּוׁשְ

ר  ְלַדּבֵ לֹא  ׁשֶ ׁשֹונֹו 
ּוְל יו  ּפִ ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ

ַהּתֹוָרה,  ּוְקִריַאת 
ִפָלה  ַהּתְ ֵעת  ּבְ

ל  ִמּכָ ְמֵרהּו  ִיׁשְ ּוא 
ה רּוך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ּוַמֲחָלה,  ֶנַגע  ל  ִמּכָ
ּו ְוצּוָקה  ָצָרה 

תּובֹות  ָרכֹות ַהּכְ ַהּבְ
ל  ְוָיחּולּו ָעָליו ּכָ

ינּו ּוְבָכל ִסְפֵרי  ה ַרּבֵ
ֵסֶפר ּתֹוַרת מֹשֶׁ ּבְ

ה ִלְראֹות  ִבים, ְוִיְזּכֶ
תּו ַהְנִביִאים ְוַהּכְ

ְלּתֹוָרה  ֵלם  ִויַגּדְ ים 
ְוַקָיִמ ַחִיים  ִנים  ּבָ

ְוַיֲעבֹוד  טֹוִבים,  ם 
י ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ

ֱאֶמת ּוְבָתִמים  ִמיד ּבֶ
ֶאת ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּתָ

ְוֹנאַמר ָאֵמן:

מי שבר ך.

ם 347.996.4015
חנ

ב
שיג 

ה
ל

החכם עיניו בראשו לזכות להברכות והסגולות הנ״ל

ושבת  מי שבירך בכל שבת  יום טוב לעשות  נדפס בשם התוספות 

למי שאינו מדבר בעת התפילה וקריאת התורה להתברך בכל הנ”ל 

אחר שנהרגו רח”ל רבבות מישראל בשנת ת”ח ואמרו למעלה בשביל 

שדברו בבית הכנסת ובבתי מדרשות וכו’ הרחמן הוא יצילנו - מספר 

מורא מקדש - להרה”ק רב ייבי זי”ע

בעזהשי״ת

 שתיקן בעל 

התוספות יום טוב

  ַרְך ּבֵ ִמי ׁשֶ

לֹמֹה, הּוא ְיָבֵרְך   ּוׁשְ
ה ְוַאֲהרֹן, ָדִוד ֹב, מֹשֶׁ

 ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעק
ֲאבֹוֵתינּו

ִפָלה ּוְקִריַאת  ת ַהּתְ
ֵע ר ּבְ לֹא ְלַדּבֵ ׁשֹונֹו ׁשֶ

יו ּוְל ֹוֵמר ּפִ ּשׁ  ִמי ׁשֶ
ל ֶאת ּכָ

ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ְוָיחּולּו 
ל   ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמּכָ

ל ְמֵרהּו ִמּכָ ך הּוא ִיׁשְ
רּו דֹוׁש ּבָ ַהּתֹוָרה, ַהּקָ

ַהְנִביִאים  ִסְפֵרי  ָכל 
ּוְב ינּו  ַרּבֵ ה  מֹשֶׁ ַרת 

ּתֹו ֵסֶפר  ּבְ תּובֹות  ּכְ
ַה ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ָליו 

ָע

ים  ה ּוְלַמֲעׂשִ  ּוְלֻחּפָ
ֵלם ְלּתֹוָרה ִמים ִויַגּדְ

ִנים ַחִיים ְוַקָי אֹות ּבָ
ה ִלְר תּוִבים, ְוִיְזּכֶ ַהּכְ

ְו

ְבָתִמים ְוֹנאַמר ָאֵמן:
ֱאֶמת ּו ִמיד ּבֶ ֵֹהינּו ּתָ

ם, ְוַיֲעבֹוד ֶאת ְיָי ֱאל
טֹוִבי

מי שבר ך.

להשיג בחנם 347.996.4015

החכם עיניו בראשו לזכות להברכות והסגולות הנ״ל

נדפס בשם התוספות יום טוב לעשות 

מי שבירך בכל שבת ושבת למי 

שאינו מדבר בעת התפילה וקריאת 

התורה להתברך בכל הנ”ל

אחר שנהרגו רח”ל רבבות מישראל בשנת ת”ח 

ואמרו למעלה בשביל שדברו בבית הכנסת 

ובבתי מדרשות וכו’ הרחמן הוא יצילנו 
 

- מספר מורא מקדש - להרה”ק רב ייבי זי”ע

בעזהשי״ת

ָאסּור ְלַדֵּבר
ִּבְֹשַעת ַהְּתִפָלה

ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

להשיג בחינם: 347-996-4015

הפצה ע״י קרן תוספות יו״ט

רעדן בשעת ווען די ציבור דאווענט פַאר דיר! און אין 

דעם זכות בעט איך דיר, הייליגער בַאשעפער, זָאל מיין 

ברודער שוין אויפגערָאכטן ווערן מיט ַא שידוך!״

פיין, דער בחור׳ל הערט אויס, ס׳ווערט אים נתקבל, 

און פרעגט מיך: "נו, אויב מַאך איך די קבלה קען איך 

צומאכן די תהלים?"

זאגן  זָאלסט  און  קענסט  דו  "ניין!  אים:  איך  זאג 

קבלה  די  מיט  נָאר  זיכער!  העלפט  תהלים  ווייטער. 

דעם  ַאוועק  נישט  דו שטוּפסט  ַאז  אויפגעטון  הָאסטו 

דיינע תפלות.  אויסהערן  זָאל קענען  און ער  רבוש״ע, 

אין  דיר  צו  אריין  קומט  אויבערשטער  דער  אויב  ווייל 

קענסטו  וויַאזוי  אוועק,  אים  שטוּפסט  דו  און  שטוב 

ווַארטן ער זָאל אויסהערן דיין תפלה?״ זיי דיר מקבל 

אז ווען דער אייבישטער קומט צו דיר נעמסטו איהם 

שיין אויף, און די וועסט איהם נישט אוועקשטופן דורך 

רעדן בייים דאווענען."

זָאגט מיר: "פיין, מיר  ּפלַאן געפעלט אים, און  דער 

הָאבן ַא געשעפט! א חודש צייט וועל איך נישט רעדן 

ביים דאווענען".

דער בחור׳ל דאווענט דאך ביי אונז אין שול, און מיר 

הָאבן געזען ווי ער הַאלט זיך ווירקליך פעסט צו וואס 

ער האט זיך אונטערגענומען. יעדער הָאט געזען ווי ער 

רעדט נישט ביים דַאווענען פון אנהויב ביז׳ן סוף.

*

יעצט טייערע אידן, הערט די מעשה, נישט ווייל ביי 

דער  ּפשטות,  א  דָאך  ס׳איז  ּפלא,  ַאזַא  עס  איז  מיר 

רבוש״ע הערט צו ריינע אידישע תפלות, ָאבער פָארט 

הערט אויס די ענדע פונעם סיּפור.

די 30  ווען  כט, פונקט 1 חודש שפעטער,  נאֵַ נעכטן 

טאג האבן זיך פַארענדיגט, איז דער ברודער פון דעם 

גליקליכע  מזל׳דיגע  א  אין  געווארן,  חתן  א  בחור׳ל 

שעה!!!

ָאט דאס מיינט ״וישמחו כי ישתוקו״! ַא איד דַארף 

מ׳נעמט  בעפאר  סידור,  דעם  מ׳נעמט  בעפָאר  וויסן, 

דעם תהלימ׳ל, קודם מאך דיר ַא חשבון הנפש, צי מיט 

דיין התנהגות אינעם בית אלקים ביסטו חלילה נישט 

מדחה די שכינה הקדושה כביכול?!

ואני ״קרבת אלקים״ לי טוב. ַאן אמת׳דיגע קירבות, 

מיט׳ן  מלך,  א  צו  טאטן,  א  צו  רעדט  איד  ַא  ווען  ווי 

אויס  נישט  מ׳רעדט  דביקות,  א  מיט  כבוד,  גרעסטן 

צו  זיין  זוכה  מיר  קענען  דעמָאלט  ָאט  הבל,  בדברי 

לעכטיגע, ָאפענע ישועות משמי מרומים.

מיט  אויפגעטרעטן 
דערביי  און  התורה  קריאת  בעפאר  דרשה  פייערדיגע  א 
פון  ענין  דעם  איבער  מרעיתו  צאן  עדת  געווען  מעורר 
קדושת התפלה, און געבעטן בקשת קדשו, ַאז מהם ילמדו 
וכן יעשו און נָאך חבורות זָאלן זך אונטערנעמען די הייליגע 
דארף  מען  ווען  תשרי  חודש  אין  יעצט  ובפרט  קבלה, 
אויסבעטן אלעס גוטס, וועט דָאס געוויס זיין די גרעסטע 
צו  נישט  מקבל  זיך  זענען  מיר  ַאז  תפלות  לקיבול  סגולה 

רעדן קיין שיחת חולין בעמדינו לפני ה׳ בתפלה!

ווען דער  ציבור,  ַא חרדת קודש איז דורכגעלָאפן דעם 
ער  אז  געווען,  דערביי מכריז  רב שליט״א האט  בָאבובער 
תוס’  הייליגן  פונעם  ״מי שברך״  דעם  וואך מאכן  די  וועט 
אונטער  זיך  נעמען  ווָאס  אידן  ַאלע  די  לכבוד  זי״ע,  יו"ט 
דערביי  געבעטן  הָאט  הנאמן  רועה  דער  טובה!  קבלה  די 
נָאך דעם  רם,  בקול  ״הויך אמן״,  זָאל ענטפערן  יעדער  ַאז 
הייליגן מי שברך ווָאס פַארענדיגט זיך מיט ״ונאמר אמן״, 
מיר  ַאז  ״הסכמה״  אונזער  געבן  מיר  וועלן  דערמיט  ווָאס 
זענען גרייט מקבל צו זיין די השּפעות טובות ווָאס קומט 

ַארויס פון ַאזַא דבר גדול ונשגב.

שליט״א  רב  דער  הָאט  נקודה  אינטרעסַאנטע  ַאן  נָאך 
ציון  קדושת  דער  זיידע,  הייליגער  דער  אז  צוגעלייגט, 
ַאליין  האט  זי״ע, 
געוואוינט א שטיק 
צייט נאך די ערשטע 
ה  מ ח ל מ - ט ל ע ו ו
אשר  קרָאקָא,  אין 
מחוקק  חלקת  שם 
הייליגן  פונעם  ספון 
טוב  יום  תוספות 
מחבר  דער  זי"ע 
שברך',  'מי  פונעם 
און ער פלעגט דאן 
״מי  דעם  מאכן 

שברך״ יעדע ווָאך שבת באתרא דמר.

נָאכ׳ן  שובה,  שבת  יענעם  אין  טאקע  נָאך  הוה.  וכך 

עולה זיין לתורה די עלי׳ פון שישי, הָאט דער רב שליט״א 

שברך  מי  דעם  געמַאכט  ַאליין  אש  להבות  חוצב  בקול 

ַאן  מיט  במילה,  מילה  זָאגנדיג  טוב,  יום  תוספות  פונעם 

אויסטערלישן ברען און התלהבות, בהגיגו תבער אש, ווָאס 

ָאּפקלינגענדן  הילכיגן  ַא  פון  נָאכגעפָאלגט  ווירקליך  הָאט 

״אמן״, ויענו כל העם אחריו אמן ואמן, מיט א הייליגן רגש 

ַאז די הייליגע השּפעות וברכות פונעם גאון ישראל וקדושו 

וועלן אונז ווירקליך בַאגלייטן.

המלך,  מפי  יצא  הדבר  ַאז  פַארשטענדליך,  זעלבסט 

מיט  יצאת״,  ללהב  ״הבערה  געווען  איז  רבנן,  מלכי  מאן 

ודתו  המלך  שדבר  ומקום  מקום  בכל  קדישא  רישומא  ַא 

מגיע. אין די נָאכפָאלגנדע טעג האבן זיך נָאך פילע חבורות 

אנגעשלאסן אין דער קבלה, ווען צווישן זיי הָאבן זיך אויך 

געפינען פילע געסט פון אויסלאנד וועלכע הָאבן געוויילט 

בצל הקודש במשך די הייליגע טעג.

אויך אין דעם הייליגן זמן פון מוצאי יום הקדוש העעל״ט, 

הָאט דער בָאבובער רב שליט״א ווידעראמאל אויסגעניצט 

ַארויסברענגענדיג  ענין,  דעם  פון  רעדן  צו  געלעגנהייט  די 

בנועם שפתיו זיין קורת רוח פון די ַאלע אידן ווָאס הָאבן 

ַאז אין  זיך מקבל געווען די קבלה טובה, און געוואונטשן 

געווָארן  נתקבל  הָאבן  תפלות  אונזערע  זָאלן  זכות  דעם 

לרחמים ולרצון לפני אדון כל. 

ווייטער בקרב קהלא  זיך  די השּפעה עצומה דערקענט 

רבי׳ן  פון  מדרשו  ובית  קדשו  בחצר  סיי  הדין,  קדישא 

שליט״א, און די זעלבע אין אלע באבובער שטיבלעך בכל 

געווַאלדיגער  א  ס׳הערשט  וואו  מושבותיהם,  מקומות 

ווָאס  זהירות אין דעם הייליגן ענין פון ״קדושת התפלה״, 

טובות  השּפעות  לעכטיגע  ַאלע  ַארָאּפ  געוויס  ברענגט 

במדה טובה ישועה ורחמים.

אף אמונתך בקהל קדושים!

ִיְצָחק מי שברך שחיבר מרן בעל תוספות יו"ט זי"ע ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו,  ַרְך  בֵּ ֶשׁ הּוא ִמי  ֹלמֹה,  ּוְשׁ ִוד  דָּ ְוַאֲהרֹן  ה  מֶשׁ ׁשּום ְוַיֲעקֹב  יו ּוְלׁשֹונֹו ִמְלַהְפִסיק בְּ ְקִריַאת ְיָבֵרְך ַהׁשֹוֵמר פִּ ּוִּבְׁשַעת  ה  ִפלָּ ַהתְּ ִּבְׁשַעת  ִציּבּור. ַאִפילּו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ִדיּבּור.  בְּ חּוִלין ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶשׁ יַחת  ְּבשִׂ ֶׁשֵּכן  ל  כָּ ִדיּבּור,  ָרכֹות ְוֵאיֶזה  ל ַהבְּ ינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְוִסיּפּוֵרי ְׁשמּועֹות. ְוָיחּולּו ָעָליו כָּ ה ַרבֵּ ּתֹוַרת מֶשׁ תּובֹות בְּ ים ַהכְּ ִביאֹות. ִיְרֶאה ֶזַרע ָּכֵׁשר ַחיִּ ִּבְׁשֵני ּוְּבָכל ִסְפֵרי ַהנְּ ֶשׁ ׁשּוְלָחנֹות  ִלְׁשֵני  ה  ְוִיְזכֶּ ִמים.  ֶנֱאַמר ְוַקיָּ ָעָליו  ֶשׁ ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵהם  ֶשׁ הּוא יֹום ֶׁשֻּכּלֹו עֹוָלִמים.  ָארּוְך ַגם טֹוב. ְונֹאַמר ָאֵמן:ְוִהֵּנה טֹוב. ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ֶשׁ

 אויב איז דער נייער ספר "קדוש היכלך" 
נאך נישטא אין אייער בית המדרש / ישיבה 

רופט אריין אינעם אפיס פון "קרן תוספות יום טוב" אויפן נומער #8 212-299-9185 
און לאזט א קלארע הודעה וואו מ׳קען אייך צוריקרופן, אייער ביהמ״ד / ישיבה, 

און מיר וועלן זיך בעזר ה׳ זיך פארבינדן מיט אייך, און אייך שיקן דעם ספר.

ק"ק באבוב  )המשך(

בעטן מיר מער כוונה
אוֹיּב  אַז  לב.(  )ּבְרָכוֹת  זָאגְן  זַ"ל  ֲחכָמֵינּו 

ְט  נִישׁ אִיז  עֶר  אּון  גֶעדַאוֶוענְט  הָאט  אֵיינֶער 

נָאכְאַמָאל  עֶר  זָאל  גֶעוָוארְן,  גֶעעֶנְטְפֶערְט 

ְטֵייט אִין ּפָסּוק "קַוֵה אֶל  דַאוֶוענֶען, וִוי עֶס שׁ

מְ'זָאל  אַז  ה'",  אֶל  וְקַוֵה  לִּבֶךָ  וְיֲַאמֵץ  חַזַק  ה' 

ְטַארְקְן דָאס  ֶעפֶער אּון זִיךְ שׁ הָאפְן צּום ּבַאשׁ

צּום  ּבֶעטְן  אּון  הָאפְן  נָאכְאַמָאל  אּון  הַארְץ, 

עֶרְקְלֶערְט,  אֱמֶת"  "שְׂפַת  דֶער  ְטְן.  אוֹיּבֶערְשׁ

אַז עֶס קֶען זַיין אַז אִין הִימְל וִויל מֶען אַז דֶער 

מֶענְטְשׁ זָאל דַאוֶוענֶען ּבֶעסֶער, אּון דָאס אִיז 

אּון  זַיין  מְחַזֵק  זִיךְ  מְ'זָאל  "חַזַק",  וֹן  לָשׁ דֶער 

ּבֶעטְן מִיט מֶער ּכַוָונָה אּון הַארְץ, אּון דֶערְנָאךְ 

וֶועט מֶען גֶעעֶנְטְפֶערְט וֶוערְן.

 )אויסצוג פונעם
ספר 'הכנה לבר מצוה'(

די חשיבות פון 
מיין דאווענען



יו"ל ע"י

לזיכוי הרבים בדבר ה' זו הלכה ע“י הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד שליט“א מו“ץ בשיכון סקווירא יע“אע“י הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד שליט“א מו“ץ בשיכון סקווירא יע“א

יו"ל ע"י

לזיכוי הרבים בדבר ה' זו הלכה

הלכות אויב מען האט א ספק אויב מען האט 
געדאווענט אדער געליינט קריאת שמע

נישט אויב  מען געדענקט  עס מאכט זיך אז  א] אויב 
מען האט געדאווענט דארף מען איבערדאווענען, און 
מען זאל זיך אויסנעמען אז אויב האט מען נאכנישט 
אבער  חובה,  לשם  יעצט  מען  דאווענט  געדאווענט, 
יעצטיגע  די  איז  געדאווענט,  יא  שוין  האט  מען  אויב 

דאווענען א תפלת נדבה1].

ב] ביי דעם אופן ווען מען האט זיך אזוי אויסגענומען 
אבער  דאווענען,  נאכאמאל  זיך  שטעלט  מען  און 
יא  שוין  האט  מען  אז  אינמיטן  זיך  דערמאנט  מען 
מען  וויבאלד  תפילה  די  ענדיגן  מען  קען  געדאווענט, 
בתורת  נישט  און  נדבה  בתורת  אנגעפאנגען  האט 
חיוב. אבער אויב מען האט זיך נישט אויסגענומען פון 
איבערדאווענען  פשוט  זיך  שטעלט  מען  נאר  פריער 
אז  זיכער  געווען  איז  מען  ביישפיל,  צום  חובה,  לשם 
מען האט נישט געדאווענט אבער מען דערמאנט זיך 
אינמיטן די תפילה אז מען האט זיכער יא געדאווענט, 
דעמאלט זאל מען באלד מפסיק זיין און אויסטרעטן, 
אנגעהויבן  האט  מען  וואס  עשרה  שמונה  א  ווייל 

בתורת חיוב קען מען נישט צוענדיגן בתורת נדבה2].

ג] אויב מען האט א ספק אויב מען האט געדאווענט 
ביי א תפילה פון שבת אדער יום טוב, זאל מען נישט 
מען  דאווענט  יו"ט  און  שבת  ווייל  איבערדאווענען, 

זענען  תפילות  די  וויבאלד  נדבה  תפילת  קיין  נישט 
מען  האט  טוב  יום  און  שבת  און  קרבנות,  די  קעגן 
נישט מקריב געווען נאר וואס עס איז געווען א חוב, 
מענטש  א  וואס  נדבות  און  נדרים  קיין  נישט  אבער 

האט אליין גענומען אויף זיך3].

ד] אזוי אויך, אויב מען האט א ספק אויב מען האט 
אדער  המועד  חול  פון  מוסף  תפילת  געדאווענט 
ראש חודש, זאל מען נישט איבערדאווענען, עס איז 
אבער ריכטיג אז מען זאל אינזין האבן יוצא צו זיין די 
הויכע שמונה עשרה פונעם בעל תפלה, מען זאל גוט 
אויסהערן די הויכע שמונה עשרה און נישט ענטפערן 
קיין  זיין  נישט  זאל  עס  כדי  שמו,  וברוך  הוא  ברוך 
וואלט  מען  ווי  גערעכנט  עס  ווערט  אזוי  און  הפסק, 

אליין געדאווענט4].

און  שבת  איבער  נישט  דאווענט  מען  וואס  דאס  ה] 
מען  אויב  נאר  איז  ספק,  א  האט  מען  ווען  טוב  יום 
איז מסופק אויב מען האט בכלל געדאווענט. אבער 
אדער  יא  האט  מען  טאמער  ספק  א  האט  מען  אויב 
וואס  זאך  א  וכדומה,  ויבוא  יעלה  געזאגט  נישט 
דעמאלט  פאל,  אזא  אין  איבערדאווענען  דארף  מען 
טוב,  יום  און  שבת  אפילו  איבערדאווענען  מען  זאל 
נישט  איז  מען  וואס  זאך  א  איז  עס  וויבאלד  ווייל 

צוגעוואוינט צו זאגן, הייסט עס נישט קיין ספק.

געדאווענט  האט  מען  צי  מסופק  איז  מען  אויב  ו] 

וירא - חיי שרה ׀ שנת תש"פ לפ"ק ׀ גליון שנ"ג בס"ד
לע"נ אאמו"ר הרה"ח ר' יעקב גרשון ב"ר שלמה ז"ל

לכבוד מכון הליכות החיים,

זצ"ל  הגאון רבי ניסים קרליץ  פון  די לויה  ביי 
שליט"א  דונער  הלוי  ארי'  יהודה  ר'  הגאון  האט 
דערציילט אז אין בני ברק איז געווען א געשעפט 
הבית  בעלת  די  מעבל.  פארקויפט  האט  וואס 
האט  זי  אלמנה.  אן  געווען  איז  געשעפט  פונעם 
זי  וויבאלד  און  געשעפט  דאס  געפירט  אליין 
האט נישט געהאט גענוג פלאץ, פלעגט זי לאזן 
אינדרויסן פונעם בנין א חלק פון די מעבל. פאר 
געשטערט  זייער  עס  האט  שכנים  ארומיגע  די 
און זיי האבן גערופן די פרוי זאל קומען צו א דין 
תורה ביים גאון ר' ניסים קרליץ זצ"ל. זיי האבן 
גע׳טענה'ט אז עס שטערט זיי זייער אז זי לאזט 

אינדרויסן די גרויסע שטיק מעבל. 

פסק  זיין  ארויסגעגעבן  האט  ניסים  ר'  הגאון 
הלכה  מעיקר  און  גערעכט  זענען  שכנים  די  אז 
אינדרויסן.  מעבל  די  האלטן  נישט  פרוי  די  טאר 
די  צו  אויסגעדרייט  זיך  ער  האט  דערנאך  אבער 
תורה,  דין  דער  געווינען  האבן  וועלכע  שכנים 
און זיי שטארק געבעטן אז היות די פרוי איז אן 
העלפט  וואס  מאן  קיין  נישט  האט  זי  אלמנה, 
איר צו, אלעס ליגט אויף איר אליין, זאלן זיי זיך 
רעכענען מיט איר מצב. ער האט זיי געבעטן אז 
די  האלטן  לאזן  איר  און  חסד  א  טוהן  זאלן  זיי 
מעבל אינדרויסן און איר נישט שטערן דערוועגן 

איינבעטן  געלאזט  זיך  האבן  שכנים  אלע 
אויסער איינער - לאמיר אים רופן משה - וואס 
האט גע׳טענה'ט אז ער איז נישט מסכים. ער וויל 
דאס   - חסד  טוהן  בנוגע  און  הלכה  די  לויט  גיין 
איז א זאך וואס ער אליין וועט שוין מחליט זיין 
יעצט  אבער  חסד,  טוהן  וויל  ער  וויאזוי  און  ווען 
האט  ניסים  רבי  הגאון  דערביי.  נישט  ער  האלט 
זיך שטארק איינגעבעטן ביי משה׳ן ביז ער האט 
נישט  זאל  ער  אויך  אז  אויסגע׳פועל׳ט  ענדליך 

שטערן די פרוי.

מעשה  די  פון  יאר  צוויי  אדורך  זענען  עס 
פון  ארויסגעפאלן  איז  קינד  יונג  משה׳ס  און 
שטיק  א  אויף  געלאנדט  האט  ער  פענסטער. 
תיכף  האט  מען  אז  זיך  פארשטייט  עס  מעבל. 
ומיד גערופן הצלה. מען האט אריינגענומען דאס 
אים  האבן  דאקטוירים  די  שפיטאל.  אין  קינד 
זאגנדיג  אהיימגעשיקט  באלד  און  אונטערזיכט 

מכתבים למערכת

›››› המשך בעמוד ב'

גליון זה נתנדב
ע"י ידידינו הנדיב הנכבד מוקיר תורה ולומדיה

מוה"ר משה דימאנד הי"ו

מגדולי תומכי מכון הליכות החיים לרגל שמחת אירוסי בנו החתן המצוין כמר אהרן ני"ו 

עב"ג בת הנגיד הנכבד מוה"ר מרדכי יעקב עליאס הי"ו למז"ט
ויה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יו"ח בבריות גופא ונהורא מעליא

דיני תפילת תשלומין (ב)דבר יום ביומודבר יום ביומו

1. כמבואר בסי' ק"ז דיתנה דאם עדיין לא התפלל יהא לחובה, 
ואם כבר התפלל יהא לנדבה, ואין צריך לחדש בה דבר, ועיין 
לחזור  שיש  כן  הדין  רשות  שהוא  מעריב  לענין  שגם  מ"ב 

להתפלל ובדרה"ח מיקל בזה.
ובביה"ל ד"ה אם מביא דעת החיי"א לגבי ספק התפלל דבזמן 
הזה שצריך להיות זהיר וזריז שיוכל לכוון בתפילתו על כן אסור 
לו לחזור להתפלל, ובביה"ל דוחה דבריו, ועיין בפס"ת אות א' 

דאם יש לו ספק שקול יכול לסמוך ע"ז להקל.

מהני  ולא  מיד  להפסיק  צריך  חיוב  בתורת  התחיל  דאם   .2
שיחשוב שמכאן ואילך יהא בתורת נדבה מ"ב סי' ק"ז.

3. לפי שאין נדרים ונדבות קרבין בשבת ויו"ט ובתפילת מוסף 
אפי' של חול דמוספין אינן קרבין אלא משל ציבור ואין היחיד 

יכול לנדב אותם.
4. ובאופן זה יש לו עצה שישמע היטב תפילת החזרה מהש"ץ, 
הוא  יאמר  שמע  שלא  והתיבות  וב"ש,  הוא  ברוך  יענה  ולא 

בעצמו כמבואר בסי' קכ"ד ס"י עיין ספר תהל"ד.

›››› המשך בעמוד ב'הערות וציונים

אין לעיין בגליונות בשעת התפלה וקריאת התורה כמבואר בהפוסקים לאיסור



קריאת  געהעריג  איבערדאווענען  מען  זאל  מעריב, 
שמע און די ברכות פון קריאת שמע, וויבאלד קריאת 
מספק.  איבערזאגן  מען  דארף  התורה,  מן  איז  שמע 
אבער אויב מען ווייסט זיכער אז מען האט געליינט 
האט  מען  צי  מסופק  איז  מען  נאר  שמע,  קריאת 
נישט  מען  זאל  שמע,  קריאת  פון  ברכות  די  געזאגט 

זאגן די ברכות5].

זאל  מספק  מעריב  איבער  דאווענט  מען  ווען  ז] 
ווי  נדבה  תפלת  פון  בתנאי  שמו"ע  דאווענען  מען 

אויבנדערמאנט.

ח] א פרוי וואס איז מסופק אויב זי האט געדאווענט 
צי נישט דארף נישט איבערדאוונען6], אפילו א תפילה 

וואס מען דאוונט בקביעות.

ט] אויב מען האט א ספק אינמיטן שמו"ע ביי וועלכע 
ברכה מען האלט איז א מחלוקת הפוסקים וואס מען 
זאל  מען  אז  האלטן  וואס  דא  זענען  עס  טוהן.  זאל 
אנפאנגען די ברכה וואס מען איז זיכער אז מען האט 

נאך נישט געזאגט. לויט טייל פוסקים זאל מען אויך 
איז  דעריבער  מסופק.  איז  מען  וואס  ברכה  די  זאגן 
מען  זאל  מסופק  איז  מען  וואס  ברכות  די  אז  כדאי 
מהרהר זיין און אנפאנגען וואס מען האט זיכער נאך 

נישט געזאגט7].

י] אויב מען איז מסופק ביי ברכת המזון ביי וועלכע 
ברכה מען האלט זאל מען צוריקגיין צו די ברכה וואס 
מען איז מסופק, און אויב מען געדענקט נישט זאל 

מען אנפאנגען בענטשן פון אנהויב8].

יא] אויב מען האט א ספק ביי קרי"ש ביי וכתבתם על 
מזוזות ביתך צי מען האלט וכתבתם פון די ערשטע 
זאגן  מען  זאל  פרשה,  צווייטע  די  ביי  אדער  פרשה 
ווייטער פון די ערשטע פרשה. אבער אויב דער ספק 
איז געווארן נאכדעם וואס מען האט שוין אנגעפאנגען 
מען  וואו  ווייטער  זאגן  מען  זאל  ימיכם,  ירבו  למען 

האלט ווייל מען האט זיכער געזאגט ריכטיג9].

יב] אזוי אויך, אויב מען האט א ספק ביי די פלעצער 
ווארט  איין  אויס  לאזט  מען  אז  איז  הלכה  די  וואס 
האט מען נישט יוצא געווען ווי למשל ביי הלל, אדער 
ביי בענטשן וואס עס זענען דא ווערטער וואס אויב 
מען האט אויסגעלאזט האט מען נישט יוצא געווען, 
תורתך  ועל  בבשרנו  שחתמת  בריתך  ועל  למשל  ווי 
פלאץ  דעם  צו  צוריקגיין  אלץ  מען  דארף  שלמדתנו, 

וואס מען האט נאך זיכער נישט געזאגט10].

ב

און  שטארק  און  געזונט  השם  ברוך  איז  ער  אז 
ס׳האט אים גארנישט געשאדט.

קלארע  א  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  עס 
אויף  ארויפגעפאלן  איז  קינד  דאס  מציאות. 
מעבל  די  ווען  ערד.  די  אויף  נישט  און  מעבל  די 
וואלט נישט דארט געשטאנען, וואלט דאס קינד 
געפאלן גראד אויף די צעמענטענע ערד און ער 

וואלט עס זיכער נישט דורכגעלעבט.

צווייטן,  א  פאר  זיין  מוותר  פון  זכות  אין 
ארויסגיין  געפילן,  יענעם׳ס  מיט  רעכענען  זיך 
הלכה  די  ווי  מער  לחבירו  אדם  בין  וועג  פון 
פארלאנגט, איז זיין קינד בעזר ה׳ געראטעוועט 

געווארן ממות לחיים.

(-)

***
לכבוד מכון הליכות החיים,

א תלמיד פונעם חפץ חיים איז אים געקומען 
קיין  ארויספארן  ביים  האלט  ער  אז  דערציילן 
דער  ציבור.  צרכי  פאר  שליח  א  אלס  אמעריקע 
אים  זאל  ער  אז  געבעטן  אים  האט  חיים  חפץ 
אויך ארויסהעלפן מיט'ן טרעפן א נדבן צו דעקן 
המצוות  ״ספר  ספר  זיין  דרוקן  פון  הוצאות  די 
צייט  שטיק  א  עס  האט  חיים  חפץ  דער  הקצר״. 
צוריק געענדיגט שרייבן, אבער ער האט עס נישט 
געפעלט  אים  ס׳האט  וויבאלד  דרוקן  צו  באוויזן 

די נויטיגע געלטער.

דער תלמיד האט זיך געפריידט אז ס׳איז אים 
אונטערגעקומען אזא געלעגנהייט ער זאל קענען 
ארויסהעלפן זיין רבי׳ן, און ער האט געזאגט אז 

ער וועט עס גערן ערלעדיגן.

ערקלערט,  חיים  חפץ  דער  אים  האט  דאן 
אזוי  נישט  איז  בקשה  מיין  אז  וויסן  ״זאלסט 
לאור  מוציא  מיט'ן  כוונה  גאנצע  מיין  פשוט. 
און  שמים,  לשם  אינגאנצן  איז  ספר  דעם  זיין 
דעריבער וויל איך אז דער נדבן דער שותף לדבר 
מצוה זאל אויך זיין איינער וואס טוט עס בחפץ 
כבוד  קיין  פאר  נישט  שמים,  לשם  אינגאנצן  לב 
אדער צו פאראייביגן זיין נאמען. טאמער וועסטו 
זאל  מען  בעטן  וועט  וועלכער  נדבן  א  טרעפן 
פאראייביגן זיין נאמען, און נאכדעם ווי ער וועט 
הערן מיין תנאי וועט ער איינגיין דערויף, זאלסטו 
דאך  אבער  חשוב  זייער  איז  עס  כאטש  אז  וויסן 
לשם  פראצענט  הונדערט  נישט  שוין  עס  איז 
שמים און ער קען נישט זיין די שותף לדבר מצוה 
שמים  לשם  געשריבן  איז  וואס  ספר  דעם  פון 

ממש.״

דער תלמיד איז ארויסגעפארן קיין אמעריקע 
קענען  זאל  ער  אז  הארץ  אין  תפילה  א  מיט 
פאסיגן  א  טרעפן  און  רבי׳ן  זיין  דערפרייען 
מיט  פארבינדן  איז  דאס  וואס  טראצדעם  נדבן, 
אזעלכע שווערע תנאים. זיין נסיעה צו די ווייטע 

מכתבים למערכת

›››› המשך בעמוד ג'

›››› המשך מעמוד א'

   

מדור זה נתנדב
על ידי ידידינו הנכבד

מוה"ר יעקב בלעקמאן הי"ו

לז"נ זקינו הרה"ח ר' צבי 
ב"ר אברהם ע"ה

ולז"נ ר' שלמה ב"ר נפתלי ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

הפצת הגליון במאנסי נתנדב ע"י קאמפיין פרינטינג תשחח"ל

הערות ומ״מ
5. כמבואר בסי' ס"ז ספק אם קרא קרי"ש חוזר וקורא ומברך 
מ"מ  מדרבנן,  רק  הוא  קרי"ש  שברכות  דאף  ולאחריה  לפניה 
לקרותה  צריך  קרי"ש  שקורין  פעם  שבכל  התקנה  היתה  כך 
כתיקונה בהברכות. אבל אם יודע שקרא קרי"ש אלא שמסופק 

אם ברך לפניה ולאחריה אינו חוזר ומברך.
6. כן נראה כיון דמתפללים רק בתפילת נדבה ותפילת נשים 
אין כ"כ חיוב כאנשים ולדעת החיי"א בזמנינו גם לאנשים אין 
לחזור להתפלל בתורת נדבה וכדלעיל בס"ב בוודאי יש להקל 

בנשים.
ספק  משום  מסופק  שהוא  מה  יאמר  שלא  חיי"א  דדעת   .7
ברכות וכמה פוסקים חולקים ע"ז כיון דברכות שמו"ע מעכבין 
זא"ז וא"כ אם חיסר ברכה לא יצא ובשו"ת מנח"י ח"ה הכריע 

ע"פ שו"ת מהר"ם שי"ק דכיון דבשעה"ד יכול לצאת ע"י הרהור 
א"כ באופן זה הוה כמקום אונס והברכות שמסופק לו יברך ע"י 

הרהור עיין פס"ת ובספר אש"י.
8. ביה"ל סי' קפ"ח ד"ה לחזור כיון דברכהמ"ז הוא מה"ת.

9. כמבואר בסי' ס"ד סעי"ד דאם מסופק איזה וכתבתם חוזר 
לראשונה אבל אם התחיל למען ירבו אין צריך לחזור דמסתמא 

אמר כפי ההרגל לשונו לומר למען ירבו אחר פרשה שניה.
10. כמבואר בביה"ל סי' קפ"ז ד"ה מחזירין אותו דאין שכיח 
דבר זה שיש לו ספק דתלינן שבוודאי אמר כהוגן, וכן במ"ב 
סי' ס"ד שכל מקום שמוצא עצמו באמצע פרשה חזקה שאמר 

כל מה שלמעלה ממנו.

דיני תפילת תשלומין (המשך)דבר יום ביומודבר יום ביומו
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דיני רפואה השכיחים

עקסערסיי"ז

שעושהו  שניכר  באופן  בשבת  להתעמל  אין  א] 
מיוחדות  פעולות  שעושה  כגון  התעמלות,  לשם 
כגון  כלל,  כוונתו  ניכר  שאין  באופן  אבל  לזה1]. 

שהולך כדרכו, מותר.

טעראפ"י

טעראפ"י  לעשות  מותר  למשכב  שנפל  חולה  ב] 
הצריך לו, גם אם ניכר שעושהו לצורך רפואתו2].

ספרע"י הרגלים

רגלו  על  פאודע"ר  או  ספרע"י  להתיז  מותר  ג] 
כבר  רגלו  עור  אם  אבל  ועיקוץ,  חיכוך  למנוע  כדי 

נתאדם או נתבקע אסור.

ווייטאמינע"ן

ד] יש להקל לבריא ליקח ווייטאמינע"ן לשמור על 
ולכתחילה  חולשה.  או  חולי  לידי  יבא  שלא  מזגו 

טוב לערבם קודם השבת עם מאכל אחר.

ווייטאמינע"ן לחיזוק

מזגו,  את  לחזק  כדי  ווייטאמינע"ן  ליקח  אמנם  ה] 
ובפרט אדם שיש לו מזג חלוש, יש להחמיר, שיש 

בזה חשש רפואה בשבת.

מאכל שאינו מיוחד לרפואה

אוכלים  בריאים  שאנשים  ומשקין  אוכלים  כל  ו] 
אותם לפעמים שלא לצורך רפואה, מותר לאכלם 
קשים  שהם  מאכלים  ואפילו  רפואה,  לצורך  גם 
(כגון  לרפואה  שאוכלם  קצת  וניכר  דברים  לכמה 
ּפרו"ן-דזשו"ס או חלב חם עם דבש וכדו'), מאחר שיש 

גם בריאים שאוכלים אותם3].

לצורך עשיית צרכיו

לצורך  (סּפַאזעטָאר"י)  פתילה  ליתן  שרגיל  מי  ז] 
עשיית צרכיו, יש מתירים לעשות כן גם בשבת, אם 
כל  חולי  בגדר  שאינו  הגם  זה,  בלא  מצטער  הוא 

הגוף4].

משקה המסייע להפנות

השינה  קודם  בלילה  לשתות  שרגיל  מי  וכן  ח] 
מותר  בבוקר,  להפנות  לסייעו  מיוחד  משקה 
לשתותו גם בשבת אם צריך הרבה לכך, כי פתיחת 

הנקבים אינו כל כך בגדר רפואה5].

קוץ או אבעבועות

ט] מי שנכנס לו קוץ בבשרו, או שיש לו אבעבועות 
בפניו, מבואר הדין בפרטות במלאכת שוחט.

כאב אוזניים

י] החושש באזנו מותר להשים לתוכו חתיכת צמר 
אבל  רפואה,  זה  שאין  שהיא,  כמו  (קַאטע"ן)  גפן 
אסור לעשות הצמר גפן כפתילה, או לקרוע ממנו 
כשיעור הצריך לו, כי יש בזה משום מכה בפטיש6] 

(עי' מלאכת מכה בפטיש).

חתיכת טאבלע"ט

לחלקו  שצריך  טאבלע"ט  לחתוך  מותר  יא] 
קעפסו"ל  לנקוב  או  לחתוך  מותר  וכן  לשנים7]. 
כתוב  ואם  המשקה8],  או  האבק  ממנו  להוציא  כדי 

עליהם אותיות או תיבות יזהר שלא למוחקם.

ג

אמעריקע האט זיך געצויגן אפאר וואכן און ווען 
די  פון  ברעגעס  די  דערגרייכט  ענדליך  האט  ער 
קראנק  אריינגעפאלן  ער  איז  מדינה  גאלדענע 
אין בעט. א דאקטאר וואס האט אים באהאנדלט 
האט אים געראטן אז ער מוז זיך געפונען אין א 
פארן  צו  גע׳עצה׳ט  אים  און  קלימאט  ווארעמע 

אין א ווארעמע שטאט.

יענעם  צו  אנגעקומען  איז  תלמיד  דער  ווען 
סטאנציע,  באן  די  אין  שטייענדיג  נאך  שטאט, 
איז צוגעקומען צו אים אן אמעריקאנער איד און 
דער  האט  פארוואונדערט  באגריסט.  אים  האט 
דער  דא.  זוכט  ער  וואס  געפרעגט  אים  תלמיד 
כדי  דא  קום  ״איך  געענטפערט,  אים  האט  איד 
צו ווארענען די אלע אידישע געסט וואס קומען 
׳כשר׳ן  דעם  צו  גיין  נישט  זאלן  זיי  אז  אהער 
א  בלויז  האט  עס  וויבאלד  שטאט  אין  האטעל׳ 
זיך  קען  מען  און  ראביי,  רעפארם  א  פון  הכשר 

נישט פארלאזן דערויף.״

״אויב אזוי,״ האט דער תלמיד געפרעגט, ״וואו 
קען מען יא איינשטיין?״

איד  דער  אים  האט  יפות  פנים  בסבר 
ביי  איינשטיין  קומען  זאל  ער  איינגעלאדנט 
מיטגעגאנגען  איז  תלמיד  דער  שטוב.  אין  אים 
שיין  זייער  אים  האבן  בית  בני  די  און  איד  מיט'ן 
אויפגענומען. מען האט אים צוגעשטעלט אלעס 

אויפ'ן שענסטן און בעסטן אופן.

שמועסן,  אנגענעמע  די  פון  איינע  אינמיטן 
דערציילט  חיים  חפץ  פונעם  תלמיד  דער  האט 
ער  פארוואס  צוועק  דער  גאסטגעבער  זיין  פאר 
ער  האט  דערנאך  אמעריקע.  קיין  געקומען  איז 
איז  וואס  עמיצן  קען  ער  אויב  געפרעגט  אים 
סכום  ריזן  א  דאלער  טויזנט  זיין  צו  מנדב  גרייט 
בימים ההם מען זאל קענען דרוקן א ספר וואס 
דער חפץ חיים האט געשריבן. צוליב דער טלטול 
הדרך און זיין שוואכן פיזישן צושטאנד, האט ער 
רבי  זיין  וואס  תנאים  די  פון  פארגעסן  אינגאנצן 
האט זיך אויסגענומען, אז דער נדבן מוז עס טון 
מיט א ריינעם רצון, אן בעטן קיין כבוד אדער מען 

זאל פאראייביגן זיין נאמען.

דער גאסטגעבער האט זיך פארטראכט אביסל 
וויל  אליין  ער  אז  געזאגט  ער  האט  דערנאך  און 
געבן דעם גאנצן סכום. ער האט גלייך צוגעלייגט 
אז ער טוט דאס נאר אויב זיין נדבה וועט בלייבן 
נישט  זאל  וועלט  די  אין  קיינער  אז  שם  בעילום 
נישט  טאר  עס  געגעבן.  דאס  האט  ער  אז  וויסן 
דערמאנט ווערן בכלל זיין נאמען אדער א נאמען 

פון זיין משפחה.

געווארן  דערציטערט  ממש  איז  תלמיד  דער 
ער  כאטש  באדינגונגען.  איד׳ס  דעם  הערנדיג 
חפץ  דעם  וועגן  ווארט  א  דערמאנט  נישט  האט 
צוגעפירט  השגחה  די  האט  תנאים,  חיים׳ס 
מיט  געוואלט.  האט  רבי  זיין  וואס  דאס  פונקט 

מכתבים למערכת

›››› המשך בעמוד ד'

›››› המשך מעמוד ד'

›››› המשך מעמוד ב'

   

מדור זה נתנדב
על ידי ידידינו הנדיב הנכבד

מוה"ר מענדל ווייס הי"ו

לרגל שמחת הבר מצוה של בנו
הבה"ח הערשל ני"ו ויה"ר שיזכה לרוות 

רוב נחת דקדושה מכל יו"ח 
בבריות גופא ונהורא מעליא

הערות ומ״מ
1. שועה"ר סי' שכז סעי' ב.

2. עי' רביד השלחן סי' שכח אות נח.
3. שועה"ר סמ"ג, מ"ב ס"ק קי"ז.

4. שו"ת חיי הלוי ח"ב סי' ל'.

5. שו"ת שבה"ל ח"ח סי' ס"ד, ובחיי הלוי שם.
6. מ"ב שכ"ח ס"ק קנ"ב.

7. ששכ"ה פל"ג הע' ל' בשם הגרשז"א.
8. פסקי הלכות שבת ח"ג אות מ"ב.

רפואה בשבת (ד)במצות שבת גרוסהבמצות שבת גרוסה

ואפילו באופן כזה שמפורש נאמנות גם על באי כוחו, 
ורק  יורשים,  שלשה  או  שנים  יש להמלווה  אם  מ"מ 
שפרע,  ללווה  מאמין  השני  אבל  אותו  תובע  אחד 
השייך  הסכום  חצי  רק  לשלם  צריך  שאינו  נראה 

בירושה לזה האחד, דכיון שהשני מאמין אותו שפרע 

הרי זה כאילו מחל לו החלק המגיע לו בחובו, ופטור 

מלשלם זה החלק.

שאלות השכיחות בעניני ממונם של ישראלממונם של ישראל
ממונות



ד

גרויס פרייד האט זיך דער תלמיד צוריקגעקערט 
דעם  דרוקן  צו  געלט  גאנצע  די  מיט  ראדין  קיין 
ספר, און טאקע נאך א קורצע צייט איז ערשינען 

אויפ'ן מארק דער ״ספר המצוות הקצר״.

דער  האט  חיים,  חפץ  פונעם  פטירה  די  נאך 
תלמיד - וועלכער האט זוכה געווען צו זיין דער 
ריכטיגער שליח צו ברענגען דעם ספר צום דרוק 
דארט  זיך  און  ישראל  ארץ  קיין  געווען  עולה   -
באזעצט. איין טאג איז ער געזעסן אויפ'ן פארטש 
פון זיין הויז און אט זעט ער אדורכגיין אן איידעם 
בעל  גרויסער  א  וועקסלער,  ירחמיאל  רבי  פון 
צדקה וועלכער איז געווען באוואוסט מיט זיינע 

פילע מעשי חסד.

איינגעלאדנט  אים  האט  תלמיד  דער 
אים  האט  ער  און  שטוב  זיין  צו  ארויפצוקומען 
צו  געלט  די  פון  מעשה  גאנצע  די  דערציילט 
המצוות  ״ספר  ספר,  חיים׳ס  חפץ  דעם  דרוקן 
הקצר״. דער אינגערמאן האט זיך געוואונדערט, 
״וואס פאר א שייכות האט די מעשה מיט מיר? 

פארוואס דערציילסטו מיר דאס?״

נדבן  ״דער  געענטפערט,  תלמיד  דער  האט 
דיין  נאר  אנדערער  קיין  נישט  איז  ספר  פונעם 
שווער רבי ירחמיאל וועקסלער! דו ווייסט עפעס 
דערציילט  דיר  האט  שווער  דיין  נדבה?  די  פון 

עפעס דערוועגן?״

האב  ״איך  געענטפערט,  אים  ער  האט  ״ניין,״ 
נישט געהערט פון אים א ווארט וועגן די גאנצע 
גארנישט  פריער  קיינמאל  האב  איך  מעשה. 

געוואוסט וועגן דעם.״

דער אינגערמאן איז געווען פארוואונדערט און 
ס׳איז אים געווען אינטערעסאנט צו הערן טאמער 
די מעשה איז טאקע אמת. ער איז געגאנגען צו 
זיין שווער און האט אים געפרעגט דערוועגן. רבי 
פלאץ,  פון  אויפגעשפרינגען  ממש  איז  ירחמיאל 

״ווער האט דיר דערציילט דערוועגן?״

האב  ״איך  געענטפערט,  איידעם  דער  האט 
מיר  האט  ער  און  גאס  אין  מענטש  א  געטראפן 
אים  האט  אליין  חיים  חפץ  דער  אז  דערציילט 

געבעטן צו טרעפן א פאסיגן נדבן.״

ירחמיאל  רבי  האט  ווערטער  די  הערנדיג 
זיך  האבן  טרערן  געוויין.  א  אין  אויסגעפלאצט 
האט  איידעם  דער  און  אויגן  זיינע  פון  געגאסן 
שפעטער  אביסל  בארואיגן.  געקענט  נישט  אים 
האט דער שווער מסביר געווען פאר זיין איידעם, 
״דו ווייסט וויפיל צדקה און חסד איך האב שוין 
דערפון  מערסטנס  אבער  לעבן?  מיין  אין  געטון 
זיי  האבן  ממילא  און  געווען,  מפרסם  מען  האט 
וואס  מצוה  א  ווי  חשיבות  זעלבע  די  נישט  ווייט 
קיינער ווייסט נישט דערפון. איין חסד האב איך 
געהאט וואס איז געווען לגמרי נקי, אן דעם וואס 
איך  וואס  דעם  אן  דערפון,  וויסן  זאל  מענטש  א 
זאל באקומען אפילו אביסל כבוד דערפאר, דער 

מכתבים למערכת
›››› המשך מעמוד ג'

›››› המשך בעמוד ג'

›››› המשך בעמוד ה'

1. דאף שמבואר ביו"ד סי' קס"ח ס"א שאם אמר הגוי לישראל תנם 
לישראל זה והיפטר, דאסור, דנראה כריבית. מ"מ באופן זה שאין 
הישראל הראשון מוסר דמי ההלוואה לישראל השני רק מוכר לו 
ביתו לחלוטין אין בזה משום מראית העין, כמבואר בשו"ת חלקת 
(פכ"א  דינים  יודא-עיקרי  וברית  הגליון),  בשולי  ע"א  (סי'  יעקב 

ס"ט).
עמק  ובשו"ת  צ"ב,  סי'  ח"א  האפוד  חשב  בשו"ת  כמבואר   .2

התשובה ח"ו סי' שנ ומה שציין שם.
3. עי' חשב האפד שם בסו"ד,. ועי' תורת ריבית פט"ז סט"ז, משנת 

רבית פי"ח סי"א.
4. כמבואר בחו"מ סי' עא סעי' א'.

פרעתי,  לומר  נאמן  אינו  הפרעון,  זמן  לפני  עדיין  הוא  שאם   .5
לומר  נאמן  הלווה  אין  הזמן  דתוך  א',  סעי'  ע"ח  בסי'  כמבואר 
פרעתי דחזקה אין אדם פורע תוך זמנו, ובש"ך סק"א כ' דאפילו אם 

היורשים טוענים רק 'שמא עדיין לא פרע' יש ג"כ חזקה זו.
6. כמבואר בחו"מ סי' ס"ט סעי' ב', דכתב ידו, אין לו אלא דין מלוה 
על פה בעדים, ואינו גובה אלא ממנו, אם הודה שלא פרע. אבל אם 

שטרך  לומר  יכול  ואינו  ונפטר.  היסת  ונשבע  נאמן,  פרעתי,  טוען 
גמור.  שטר  שאינו  כיון  בידו,  להניחו  חושש  שאינו  בעי,  מאי  בידי 
וברמ"א, ויש אומרים דאינו יכול לומר פרעתי על כתיבת ידו, ואין 
מביא  י"ד  ס"ק  בש"ך  אך  ע"כ.  רואות.  שעיניו  מה  אלא  בזה  לדיין 
חבל של פוסקים דנקטינן כדעת המחבר שיכול לטעון פרעתי, וגם 

אינו יכול לומר קים לי כהרמ"א.
7. כמבואר בסי' ע"א בערוה"ש סעי' טז דאף כשהאמין למלוה נגדו 
ונגד יורשיו, מ"מ נגד יורשי המלוה לא מהני, ולכן כשמת המלוה 
או  ממנו  גובים  המלוה  יורשי  אין  הלוה  מיתת  אחר  או  לוה  בחיי 
דהאמין  אמת  דהן  והטעם  כו',  היורשים  שבועת  בלא  מיורשיו 
להמלוה, אבל כשמת, יכול לומר דבאמת אלו היה אביהם חי היה 
אותו  שפוטר  מפורש  נאמנות  בשטר  כתוב  ואם  שפרעו.  לו  מודה 
והבאים מכחו ממנו ומבאי כחו גובים יורשי המלוה בלא שבועה, 
או שכתב שנותן נאמנות לבעל השטר ולבאי כחו או ליורשיו, דכל 
עמ'  (ח"ב  ישראל  של  ממונם  בספרנו  ועי'  קיים.  שבממון  תנאי 

קל"ג) בדינים אלו, ונוסח שטר הלוואה בנאמנות.

קניית בית עם המארטגעדז"ש שעליה

לכבוד מערכת הליכות החיים הע"י.

החשוב  הגליון  על  ועידוד  שבח  דברי  על  אדלג 
ממכם,  ובקשתי  למותר,  הוא  שכנראה  והמפואר 
נוגעת  וגם  למעשה,  לי  הנוגעת  השאלה  על  לענות 

להרבה אנשים:

והמוכר  בס"ד,  בית  לקנות  כעת  עוסק  הנני  שאלה: 
הבית,  אקנה  ואם  הבית,  על  מארטגעדז"ש  לו  יש 
יעבור עסק המארטגעדז"ש לאחריות שלי, ואצטרך 
להמשיך לשלם תמידין כסדרן. האם יש בזה משום 
שלוה  ההלוואה  מעביר  שהמוכר  כיון  ריבית,  חשש 
שני?  ישראל  ליד  מידו  בריבית,  גוי  של  מהבאנ"ק 
או  מזה,  יודע  הבאנ"ק  הנהלת  אם  חילוק  יש  והאם 

לא?

טשיקאגא,  ל.י.ב.  אמת;  דבר  על  רכב  צלח  בברכת 
אילינויס.

הבאנ"ק  שאם  המציאות;  לפי  תלוי  הדין  תשובה: 
באופן  הרבית  ופרעון  הלוואה  כל  להעביר  מסכים 
 assignable [הנקרא  הקונה  אל  מהמוכר  רשמי 
שעבוד  למוכר  אין  שוב  שמעתה  כך   ,[mortgage
ואחריות כלל על המארטגעדז"ש, וכל עניניו מוטלים 

על הקונה החדש, מותר1].

באחריות המוכר

מסכים  הבאנק  שאין  סתם  במארטגעדז"ש  אבל 
להעבירו מאחד לשני, וההלוואה היא עדיין באחריות 

המוכר, אסור לקונה לומר למוכר שיתן לו התשלומין 
להבאנק  ישר  ישלם  הקונה  אם  ואפילו  חודש,  בכל 
עצמו, והוא איסור ריבית מן התורה, דכיון שהלוואה 
ישראל  כאילו  זה  הרי  המוכר,  ע"ש  היא  בריבית 

המוכר מקבל ריבית מהקונה2].

היתר עיסקא

עיסקא',  'היתר  בדרך  שיעשהו  בזה,  עצה  יש  אך 
לפרוע  שעליו  מה  יהיה  ההתפשרות  דמי  ותשלומי 

הריבית בכל חודש להבאנק3].

שטר הלוואה שנמצא בין כלי הנפטר

מצאו  והיורשים  חיים,  לן  ששבק  זקן  אדם  שאלה: 
לו  שחייב  ראובן  ששמו  אחד  מאיש  שטר  בעזבונו 
עדים,  בלא  ידו  בכתב  וחתום  דולער  אלפים  כמה 
המעות  שלוה  שאמת  ואמר  לראובן  הלכו  היורשים 
אבל כבר שילם לאביהם ואז השטר לא היה תחת ידו 
לטעון  נאמן  ראובן  האם  ממנו,  השטר  ליטול  ושכח 
'נאמנות'  בשטר  כתוב  שהי'  באופן  הדין  ומה  כך? 
יש  המלוה  יד  תחת  שהשטר  זמן  שכל  שפירושו 
וצריך  פרע  לא  שהלוה  לטעון  נאמנות  להמלוה 

לשלם בלי שבועת המלווה4]?

קודם  הוא  בשטר  הכתוב  הפרעון  זמן  אם  תשובה: 
שילם  שכבר  בטענתו  נאמן  הלוה  המלוה,  פטירת 
מוכח  הדיינים  עיני  ראות  לפי  אם  מלבד  להמלוה5]. 
שלא שילם (כגון שטען ששילם לאביהם לאחר זמן הפרעון 
ובאותה התקופה הי' המלוה חלוש וזקן ולא נשא ונתן בעניני 
הי'  לא  הלווה  שזה  דמוכח  אומדנא  לדיין  שיש  או  ממונות, 

מניח שטר ההלוואה ביד המלווה, וכיוצא באלה), אינו נאמן 

בטענה זו6].

אם נכתב בו 'נאמנות'

ואפילו אם כתב הלוה בשטר שיהא להמלוה נאמנות 
כל זמן שהשטר חוב הוא תחת ידו, הדבר מועיל רק 
שתהיה  כשמפורש  חוץ  לבניו,  ולא  עצמו  למלווה 

נאמנות לו ולבאי כוחו7].

   

המזכה את הרבים
דורך אייער השתתפות להוצאות הגליונות 

ווערט איר א שותף אין תורת הרבים ולימוד 
הלכה למעשה פון איבער פופציג 
טויזענט אידן בלעה"ר צו מנדב 

זיין רופט: 845-659-1547

הערות וציונים

שאלות השכיחות בעניני ממונם של ישראלממונם של ישראל
ממונות



א] אויסער וואס מען מאכט הבדלה אויף א כוס 
ביי  דאווענען,  ביים  הבדלה  אויך  מען  מאכט 
שמונה עשרה. דער טעם דערפון איז ווייל קודם 
אויף  הבדלה  מאכן  צו  געווען  מתקן  מען  האט 
די  זענען  שפעטער  אבער  קידוש,  ווי  אזוי  כוס  א 
געהאט  נישט  האבן  און  ארעם  געווארן  מענטשן 
גענוג געלט פאר נאך א כוס וויין ביי הבדלה, האבן 
הבדלה  זאגן  זאל  מען  געווען  מתקן  חכמים  די 
זיין  יוצא  און  חוננתנו"  "אתה  עשרה  שמונה  ביי 
דערמיט. שפעטער זענען די מענטשן צוריק רייך 
געווארן און האבן שוין יא געהאט געלט צו קויפן 
צוריק  חכמים  די  האבן  הבדלה,  פאר  אויך  וויין 
מתקן געווען מען זאל מאכן הבדלה אויף א כוס, 
אלץ  נאך  זאל  מען  איינגעפירט  האבן  זיי  אבער 

זאגן הבדלה אויך ביים דאווענען.

ב] מען האט קובע געווען מען זאל זאגן הבדלה 
מען  וואס  דאס  ווייל  חונן  אתה  פון  ברכה  די  ביי 
קען מאכן אן אונטערשייד, הבדלה, צווישן שבת 
וואס  עמיצער  וויבאלד  חכמה,  א  איז  וואכן  און 
האט נישט קיין דעת ווייסט נישט וויאזוי צו מאכן 

אן אונטערשייד.

ג] נאך א טעם פארוואס מען זאגט עס ביי אתה 
קיין  בעטן  נישט  מען  טאר  שבת  ווייל  איז  חונן 
נישט  מען  טאר  שבת  מוצאי  אויך  און  בקשות 
זאגן די בקשות ביז מען מאכט הבדלה. דערפאר 
זאגט מען אתה חוננתנו ביי אתה חונן וואס דארט 
מען  וואס  בקשות  אלע  די  בעטן  אן  מען  הייבט 

בעט אלעמאל אינדערוואכן ביי שמונה עשרה.

פאר  הבדלה  געמאכט  שוין  האט  מען  אפילו  ד] 

מען  דארף  סעודות  שלש  אינמיטן  אדער  מעריב 
אויך זאגן ביי מעריב אתה חוננתנו.

ה] אויב מען האט פארגעסן צו זאגן אתה חוננתנו 
אבער מען האט זיך דערמאנט פאר'ן שם ביי די 
זאגן  גלייך  מען  זאל  הדעת,  חונן  פון  ברכה  סוף 
אתה חוננתנו. אויב מען האט זיך דערמאנט נאכ'ן 
שם פון דעם סיום ברכה, זאל מען ענדיגן די ברכה 
און נישט זאגן אתה חוננתנו, אויך נישט שפעטער 
ביי שומע תפילה. אין אזא פאל דארף מען אבער 
זיין שטארק געווארנט נישט צו טון קיין מלאכה 

ביז מען זאגט ברוך המבדיל1].

אלעמאל  אזוי  אויך  איז  הלכה  די  לענין,  מענין  ו] 
ווען מען איז יוצא אפילו מען האט נישט געזאגט 
ווען מען דארף זאגן, למשל: יעלה ויבוא ביי מעריב 
זכרנו-מי  פורים,  און  חנוכה  הנסים  על  ביי  ר"ח, 
כמוך-וכתוב לחיים-בספר חיים אין די עשרת ימי 
דעם  ארויסגעזאגט  שוין  האט  מען  אויב  תשובה, 
השם פון סוף ברכה, טאר מען נישט צוריקגיין נאר 

מען דאווענט ווייטער.

דארף  חוננתנו  אתה  פארגעסן  האט  מען  אויב  ז] 
פריער,  דערמאנט  ווי  איבערדאווענען,  נישט  מען 
מען  וואס  הבדלה  די  מיט  יוצא  איז  מען  נאר 
מאכט אויף א כוס. אבער אויב מען האט געגעסן 
בעפאר  אביסל  נאר  אפילו  געטרינקען  אדער 
און  שמו"ע  איבערדאווענען  מען  דארף  הבדלה, 
געמאכט  האט  מען  וויבאלד  ווייל  המבדיל,  זאגן 
קאפ  צוגעלייגט  נישט  האט  מען  טעותים,  צוויי 
צו געדענקען צו זאגן אתה חוננתנו און מען האט 
דערנאך אויך פארגעסן און געגעסן פאר הבדלה, 
ווערט מען גע'קנס'ט אז מען מוז איבערדאווענען 
כאטש געווענליך דארף מען נישט איבערדאווענען 

ווען מען פארגעסט אתה חוננתנו.

נישט  האט  מען  אויב  אבער,  בדיעבד  ח] 
דארף  הבדלה,  געמאכט  נאר  איבערגעדאווענט 
מען נישט איבערדאווענען. און לויט טייל פוסקים 
איז די זעלבע הלכה אויב מען האט נישט געזאגט 
אתה חוננתנו און מען האט געטון א מלאכה פאר'ן 

זאגן ברוך המבדיל2].

ט] די אלע הלכות פון אתה חוננתנו איז נוגע אויך 
דעמאלט  וואס  שבת  מוצאי  געפאלט  וואס  יו"ט 

זאגט מען ותודיענו3].

   

מדור זה נתנדב
לזכות ידידינו הנדיב הנכבד

מוה"ר ישראל זונדל סאנדל הי"ו

מו"ל גליון הנפלא "קדושת בית המדרש" 
לרגל שמחת נישואי בנו עב"ג למז"ט

ובהאי זימנא נביע לו תודה חמה על עמדו 
לימינינו בהוצאת ספרינו "קדוש היכלך" 

לזכות הרבים בעניני "מורא מקדש" 
זכות פעולותיו המבורכות לזכות הרבים 
יעמוד בעדו שיתקיים לו ולמשפחתו 

כל הברכות של המי שברך 
של התוספות יו"ט זי"ע

ה

זכות פון דרוקן דעם חפץ חיים׳ס א ספר, און מיט 
ארויפצוקומען  געטראכט  איך  האב  מצוה  יענע 
און  מעלה  של  דין  בית  צום  הימל  אין  אויבן 
שוין  ווייסט  דו  אז  יעצט  אבער  שכר.  באקומען 
זאל  נו,  פארלוירן,  דאס  אויך  איך  האב  דערפון, 

איך נישט וויינען?״

די מעשה האט צו זיך א מורא'דיגע דערהער. 
דרגא  דער  אין  נאכנישט  טאקע  זענען  מיר 
מיט  זאגן  נישט  קענען  מיר  חיים,  חפץ  פונעם 
געטון  ווערן  מצוות  אונזערע  אז  זיכערקייט...  א 
איינגעפירט  שטארק  איז  עס  לשמה,  אינגאנצן 
געבן  צו  מצוה",  עושי  "מפרסמין  פון  ענין  דאס 
חיזוק פאר די וואס טון עס, און אז אנדערע זאלן 
פונדעסטוועגן  נאכטון.  עס  און  אפלערנען  זיך 
דארף מען וויסן אז עס איז דא העכערס פון דעם. 
וואס ווייניגער מענטשן ווייסן און האלטן מיט א 
חשוב׳ער  עס  איז  טוט  מען  וואס  לטובה  פעולה 

ביים רבוש"ע.

פאר  זיך  צורייסט  מען  וואס  דא  איז  אמאל 
א  האט  יענער  ארויסצוהעלפן.  אים  צווייטן  א 
שטארקער חיוב מכיר טובה זיין און ארויסווייזן 
אז ער שעצט די הילף, אבער אויב יענער ווייסט 
נישט ווי שווער ס׳איז אנגעקומען אים צו העלפן, 
אדער ער ווייזט נישט ארויס געהעריג וויפיל ער 
איז מכיר טוב - און דאס מאכט אז מען זאל זיך 
נאך מער דארפן אנשטרענגען נאך אלץ צו טון די 
טובה - ווערט דאס א ריינע מצוה, א מצוה כולו 
פאר  טוט  מען  וואס  חסד  מעשה  א  שמים,  לשם 
הנאה  טובת  אייגענע  שום  קיין  אן  וועגן  ג-ט׳ס 

אדער כבוד.

דער  אז  ספרים  אין  געברענגט  ווערט  עס 
חילוק צווישן רחמים און חסד איז אז "רחמים" 
מיינט ווען דאס הארץ ווערט איבערגענומען מיט 
מען  מצב.  שווערן  איד'ס  צווייטן  א  פון  רחמנות 
קוועטשן  עס  ווייל  ארויסהעלפן  יענעם  לויפט 
די געפילן, דאס איז רחמים, און דער שכר אויף 
א  איז  אבער,  גרויס. "חסד"  געוואלדיג  איז  דעם 
דארט  אן  זיך  הייבט  "חסד"  מדריגה.  העכערע 
יענעם  שוין  האט  מען  זיך.  ענדיגט  רחמים  וואו 
ווייסט  מען  אדער  מאל,  הונדערט  געהאלפן 
אינעם  שולדיג  אליין  איז  יענער  "אז  קלאר, 
מצב," (יא מיר קענען אמאל פארגעסן מקיים צו 
אין  מאל  אסאך  איז  רחמים  תדין).  אל  דעם  זיין 
אזעלכע סארט פעלער נישטא, ממילא הייבט זיך 
אן די בחינה פון "חסד" - פשוט העלפן יענעם אן 
קיין חשבונות. דאס איז א מדה וואס להבדיל די 
אידן  נאר  נישט,  בכלל  עס  האבן  העולם  אומות 
האבן אזא באגריף און אין דעם זכות וועלן מיר 
ווערן אויסגעלייזט פון גלות, במהרה בימינו אמן.

(-)

מכתבים למערכת
›››› המשך מעמוד ב'

1. כמבואר בסי' רצ"ד שלא יאמר בא"י למדני חוקיך וגם לא יאמרנו 
בשומע תפילה, ובשועה"ר ס"ז דאפי' אם רוצה לומר להחמיר ע"ע 
בפני  ברכה  לומר  רוצה  אם  ואפי'  רשאי  אינו  חונן  לאתה  לחזור 
עצמו אינו מהני, ועיין כה"ח אות י"ח ובערוה"ש ס"י דיכול לאומרו 

באלוקי נצור קודם יהיו לרצון.

להחמיר  אין  מלאכה  שלענין  דעתו  טעם  ואם  ד"ה  ובביה"ל   .2
בדיעבד.

סיים  שלא  כ"ז  ותודיענו  שאומרים  שבת  במוצאי  שחל  וביו"ט   .3
עיין  לותודיענו  לחזור  יכול  והזמנים  ישראל  מקדש  של  הברכה 

שו"ת שה"ל ח"ט סי' כ"ג ובהליכות שלמה תפילה פט"ז הע' ד'.

הערות וציונים

הלכות הבדלהבמצות שבת גרוסהבמצות שבת גרוסה



כל הזכויות שמורות | הרשות נתונה לצלם הגליון ע"מ להפיצו, ואין להעתיק תוכן הגליון בלי רשות בכתב מהמערכת
הערות והארות בכתב יתקבלו ע“י מספר הפקס 845-617-4688 | הרוצים להשיג גליון זה בתמידות נא לצלצל 845-459-2885
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ו

ישראל  בני  אחינו  מע"כ  אל 
די בכל אתר ואתר הע"י.

די  טרעפן  צו  שווער  ס'איז 
איבער  ווערטער  פאסיגע 

לעבן  סקווירא  חסידי  וואס  דקדושה  התרגשות  דער 
מיט אין די טעג. אין דעם פריערדיגן גליון האט מען 
פון  מצב  שווערן  דעם  איבער  געווען  מפרסם  דא 
האברך יעקב יוסף בן חנה מאטיל לרפו"ש, וואס איז 
געווען פארמישט אין א טראגישע עקסידענט, חודש 
זייער  אין  פארשלאפט  געלעגן  איז  און  תשע"ט,  אב 
ה"י.  חדשים  צוויי  איבער  פאר  מצב  סכנות'דיגער  א 
מ'האט  וואס  ה'  ישועת  דעם  געווען  מפרסם  מ'האט 
געזען ער"ש פרשת בראשית העעל"ט בזכות פון זיך 
ובכוונה.  בקול  רבה"  שמיה  יהא  "אמן  אין  זיין  מחזק 
דוב  משה  ר'  טאטע  זיין  האט  שורות  די  צווישן  און 
און  זיין  צו  מתפלל  ווייטער  ציבור  דעם  געבעטן  שי' 
איז  יעצט  ובכוונה.  בקול  רבה"  שמיה  "יהא  זאגן 

איבערגעקערט  האט  וואס  בשורה  התרגשות'דיגער  דער  זיין  צו  מבשר  צייט  די  געקומען 
דעם שפיטאל אין באר שבע דעם מיטוואך וירא העעל"ט. דער אינגערמאן האט אנגעהויבן 
רעדן! אלע דאקטוירים און נורסעס זענען זיך צאמגעלאפן זען דעם וואונדערליכן סצענע. 
דעם  אין  גערופן  האט  ער  משפחה.  זיין  צו  רעדן  אהיימגערופן  האט  שי'  יוסף  יעקב  ר' 
אויף  אינטערעסירט  זיך  און  מלמדים  צו  רעדן  מיוחד,  חינוך  אין  עוסק  איז  ער  וואו  מוסד 

פרטיות'דיגע תלמידים, און אפילו געלערנט א בלאט גמרא מיט'ן דאקטער!

מיט  ארויס  שרייען  חדשים  דריי  לעצטע  די  אין  מצב  דעם  מיטגעהאלטן  האבן  וואס  די 
איין שטימע: "דברי חז"ל חיים וקיימים"! אפילו חרב חדה מונחת על צוואריו של אדם אל 
גזירה  א  צורייסן  קען  ובכוונה  בקול  רבה"  שמיה  "יהא  פון  כח  דער  הרחמים!  מן  יתייאש 

אפילו ווען די דאקטוירים זעען נישט קיין מהלך בדרך הטבע.

מיר לעבן טאקע אין א שווערן גלות, און ס'איז דא גענוג הסתרת פנים ל"ע. דא האט מען 
פון הימל געוויזן א קלארן צייכן אז מיט דער כח התפלה און עניית "יהא שמיה רבה בכוונה" 

קען מען משנה זיין א טבע, אפילו ממוות לחיים!

אלזא טייערע אידן: חזקו ונתחזקה. לאמיר ווייטער אויסניצן אונזער געוואלדיגן כח וואס 
מיר פארמאגן, מ'זאל אינזין האבן פירוש המילות בשעת'ן זאגן "יהא שמיה רבה" און אודאי 
דען  וויל  ווער  קדישים.  אלע  ענדיגן  פאר'ן  דאווענען  בשעת'ן  אנטלויפן  נישט  מען  זאל 
איבערלאזן מיליאנען דאלארן אויף הפקר... פארקערט, מ'זאל זיך מחזק זיין צו קומען פון 
אנהייב דאווענען ביז נאך קדיש בתרא, ובזכות זה וועלן מיר זוכה ויקרב קץ משיחיה בעגלא 

ובזמן קריב ואמרו "אמן".

(-)

***

לכבוד מכון הליכות החיים,

מיר שטייען יעצט אין די וואכן וואס מען לערנט די פרשיות פון די אבות הקדושים וואס 
חז"ל זאגן אונז אז דערפאר האט די תורה הקדושה אזוי מאריך געווען איבער די תולדות 
הדרכה  אייביגע  א  אונז  פאר  זיין  זאל  עס  לבנים",  סימן  אבות  "מעשה  ווייל  אבות  די  פון 

וויאזוי מיר זאלן זיך פירן.

פאלגנד איז א געדאנק וואס הגאון ר' יעקב גאלינסקי זצ"ל פלעגט זאגן איבער דעם ענין 
פון קומען אין צייט צום דאוונען און בלייבן ביז נאך עלינו.

עס שטייט אין דער תורה הקדושה ביי לאה דעם פסוק "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות". פרעגט די גמרא 
(בבא בתרא קכג.), צי איז דען מעגליך צו זאגן אזוי, אז די תורה זאל רעדן אין לאה'ס שאנדע, 

ווען אפילו אין דער שאנדע פון א בהמה טמאה האט די תורה נישט גערעדט, ווי דער פסוק 
זאגט "ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטהָֹרה", און נישט "הבהמה הטמאה"?

רעדט  תורה  די  נאר 
לויב.  לאה'ס  אין  טאקע 
זי  אז  האבנדיג  מורא 
די  אין  אריינפאלן  וועט 
די  ווי  עשו,  פון  הענט 
געזאגט  האבן  מענטשן 
אז די עלטערע טאכטער 
צום  גיין  וועט  לבן  פון 

האט  יצחק,  פון  זון  עלטערן 
לאה נישט גענומען טון קיין 
דאס  פעולות  גשמיות'דיגע 
האט  זי  נאר  אויסצומיידן, 
זיך אויסגעוויינט די אויגן. אזוי לאנג האט זי געוויינט, 
ווער  ארויסגעפאלן.  איר  זענען  אויגן-ברעמען  די  ביז 
אויסגעוויינטע  אן  מדוברת,  אזא  נעמען  וועלן  וועט 
שכל.  דעם  קעגן  דאך  איז  דאס  יארן?  אזויפיל  פון 
האבן  תפלות  לאה'ס  אז  תורה,  די  אונז  דערציילט 
אזויפיל אויפגעטון, אז נישט נאר האט זי זיך דערמיט 
שידוך  העכסט-געוואונטשנסטן  דעם  אויסגע'פועל'ט 
וואס שייך, חתונה צו האבן צו יעקב אבינו, דעם בחיר 
צוליב  אז  זאגט,  גמרא  די  ווי  מער,  פיל  נאר  האבות, 
האט  יארן,  אלע  די  געלאזט  האט  זי  וואס  טרערן  די 
לאה זוכה געווען אז דער בכור פון יעקב איז געבוירן 
געווארן פון איר, און די מלוכה, און אזוי אויך כהונה 

ולוי', ציען זיך פון אירע קינדער.

פאר  געזאגט  האט  המלכה  אסתר  מגילה.  דער  אין  נקודה  זעלבע  די  מען  זעט  באמת 
השפעה  דער  מיט  מיינט  "ובכן"  אז  ספרים,  די  ערקלערן   ."ַהֶּמֶל ֶאל  ָאבֹוא  "ּוְבֵכן  מרדכי 
וואס עס וועט האבן דאס פאסטן דריי טעג אויף אירע כוחות און איר שיינקייט, ווי דער 
"אבן עזרא" איז עס מסביר, אז אסתר האט זיך פארזיכערט אינעם רבוש"ע און דערפאר 
האט זי געפאסט, און כאטש זי האט געוואוסט אז די תעניתים וועלן איר אפשוואכן און 
פארענדערט  פנים  זיין  ווערט  לאנג  פאסט  וואס  איינער  ווייל  שיינקייט,  איר  אוועקנעמען 
פונעם פאסטן, האט זי נישט געלייגט קיין אכט דערויף, נאר זיך פארלאזט אויף די תפלות 

ותחנונים וואס זי האט געבעטן ביים רבוש"ע.

אין די ווערטער - פלעגט רבי יעקב זאגן - ליגט א מורא'דיגער יסוד וואס איז אונז אלע נוגע 
פאר'ן טאג-טעגליכן לעבן. געווענליך ווייסן מיר, אז מען דארף טון השתדלות כדי מצליח 
צו זיין, ווי חז"ל דרש'ענען אויפ'ן פסוק "יברכך ה' אלקיך", אז מען וואלט געקענט מיינען אז 
דאס איז אויך אויב מען זיצט ליידיגט און מען טוט גארנישט, לערנט אונז דער פסוק "בכל 
אשר תעשה", אז מען דארף טון השתדלות. וואס זאל אבער א מענטש טון ווען ער זעט 
אז עס גייט אים גאר שווער? זאל ער טון נאך מער פעולות צו קענען האבן הצלחה, אדער 

זאל ער בעסער אינוועסטירן אין רוחניות'דיגע ענינים, מוסיף זיין מער תורה און תפלה?

אט דאס איז געווען אסתר'ס דילעמע אין יענע גורל'דיגע טעג. גאנץ כלל ישראל ליגט דא 
אויף דער וואגשאל, און זי דארף גיין איינרייסן ביים קעניג. זי וועט דארפן האבן פיל מזל און 
חן נאר אויף דעם אליין, אז דער מלך זאל איר נישט הרג'ענען ביים אריינקומען צו אים, און 
ווער רעדט נאך פון דעם אז דער קעניג זאל ענדערן און גענצליך איבערדרייען זיין גזירה. זי 
האט יעצט פאר זיך די ברירה, צו טון מער השתדלות אז זי זאל נושא חן זיין אין די אויגן פון 
קעניג, און אויף דעם איז בעסער אז זי זאל וואס ווייניגער פאסטן, אדער קען זי, פארקערט, 
פיל פאסטן און וויינען פאר השי"ת אז ער זאל איר מאכן א נס און דורך איר בטל מאכן די 

גזירה אויף כלל ישראל, און נישט קוקן אויף די גשמיות'דיגע באמיאונגען.

א  מיט  מרדכי  פאר  זאגן  געשיקט  האט  זי  און  צווייטע,  דאס  באשלאסן  האט  אסתר 
זיכערקייט, אז זי איז קלויבט אויס צו פאסטן און פיל תפלה טון, כאטש דאס איז אנדערש 

ווי עס וואלט געזאגט דער פשוט'ער מענטשליכער שכל.

פלעגט רבי יעקב גאלינסקי זאגן: מען פארלאנגט נישט פון אונז צו וויינען ווי לאה האט 
געוויינט אזויפיל יארן, מיט אזויפיל תפלות. מען פאדערט אויך נישט פון אונז צו פאסטן 
דריי טעג רצופים און זיך איינשטעלן אין סכנה צו ערשיינען פאר'ן מלך מיט אזא פנים, ווי 
מען זעט אויס נאך דריי טעג תעניתים און תפלות. מיר האלטן נישט ביי אזעלכע מדרגות. 
אבער אזויפיל מאנט מען פון אונז, אז ווען מיר שטעלן זיך דאוונען דריי מאל א טאג, און 
פון  ארויסלויפן  וועלן  מיר  אויב  אז  פאנטאזיע,  א  אריין  אונז  זיך  כאפט  דאוונען  אינמיטן 
מיר  זאלן  שיינען,  אונז  הצלחה  די  וועט  לציון",  ובא  "אשרי  נאך  באלד  שוין  המדרש  בית 
כאטש דעמאלט געדענקען, אז די גאנצע ברכה והצלחה וואס מיר האבן קומט דורך תפלה, 
און אונזער רוחניות'דיגע השתדלות, די דריי תפלות וואס מיר דאוונען א טאג, דארף זיין 
דאס  ווי  אביסל  כאטש 
אינוועסטירן  מיר  וואס 
גשמיות'דיגע  אין 
פעולות און השתדלות'ן, 
אונז  העלפט  דאס  ווייל 

אסאך, אסאך מער.

(-)
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פרשת
וירא

שטארק  אזוי  זיך  דארף  צדיק  א  שרה.  ותצחק 

נפלאות  די  אין  זיין  מתבונן  אזויפיל  און  הייליגן 

אז  מדריגה,  א  צו  קומען  צו  וועט  ער  ביז  הבריאה, 

זאך,  וואונדערליכע  א  עפעס  זעהן  וועט  ער  אפילו 

וועט  טוט,  אייבירשטער  דער  וואס  נס  גרויסע  א 

די  קעגן  אויגן,  זיינע  אין  חידוש  קיין  זיין  נישט  עס 

גרויסע וואונדער פונעם אייבירשטן, וואס קען מאכן 

אסאך אסאך גרעסערע וואונדער אן א שיעור. קומט 

אויס אז אויב ווערט מען נתפעל פון א געוויסע ענין 

מיט א שטארקע התפעלות, טוט עס פארווייניגערן 

זאגן  חכמינו  ווי  אזוי  אייבירשטן,  פון  גרויסקייט  די 

)אויף איינעם וואס האט אויסגעלויבט דעם אייבירשטן מיט 

)מגילה  דמרא  לשבחא  סיימתיה  טיטלען(  פארשידענע 

כח.(.

ותצחק שרה, שרה האט זיך געפריידט, דאס הייסט 

זי האט זיך געפריידט אויף די גרויסע נס וואס דער 

אייבירשטער האט מיט איר געטוען, אז אחרי בלותי 

היתה לי עדנה, זי איז געווארן צוריק ווי אין די אינגע 

יארן. ויאמר ה' למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם 

אלד, האט דער אייבירשטער געפרעגט, פארוואס איז 

דאס ביי איר אזא גרויסע וואונדער, היפלא מה' דבר, 

איז דען דא א זאך וואס איז פאר מיר א וואונדער צו 

גרעסערע  אסאך  אסאך  מאכן  דאך  קען  איך  טוען, 

ניסים ווי דאס. 

זי  )ווייל צחוק טייטשט אויך געלאכט(, דערפאר האט  זי האט ח"ו געלאכט  וועט מיינען אז  האט שרה מורא געהאט אז אברהם אבינו 

געזאגט לא צחקתי, דאס הייסט אז כ'האב באמת נישט געלאכט נאר זיך געפריידט אויף די גרויסע נס וואס איז מיט איר געשעהן,  ויאמר 

אברהם לא כי צחקת, דאס אז דו האסט זיך אזוי געפריידט ווערט גערעכנט אזוי ווי דו האסט געלאכט, וכאילו נאר די ניסים קען דער 

אייבירשטער מאכן, און עס איז נישט ריכטיג פאר א גרויסע צדיק זיך אזוי צו וואונדערן.

ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאֹמר ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני 
ַהַאף  ֵלאֹמר  ָׂשָרה  ָצֲחָקה  ֶּזה  ָלָּמה  ַאְבָרָהם  ֶאל  ַוֹּיאֶמר ה'  ָזֵקן: 

ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי:

לקדש  צריך  שהצדיק  כך  הוא  דהענין  שרה.  ותצחק  יאמר  או 
עצמו כל כך ולהכיר נפלאות וגדולות הבורא ברוך הוא עד שיבא 
למדרגה כזו שגם אם יראה איזה פלא לא יפליא בעיניו לחידוש 
גדול נגד נפלאות הבורא יתעלה שבידו לעשות פלא פלאות יותר 
ויותר אין קץ * ונמצא מה שיתפלא האדם על איזה פלא שהוא 
חדוש גדול בעיניו הוא מיעוט קילוס המקום ברוך הוא ע"ד שאמרו 

חז"ל סיימתיה לשבחא דמרא משל למלך שמקלסין אותו כו'.

גודל  על  לשון שמחה שהיה משמחת  פירוש  ותצחק שרה  וזהו 
הפלא שעשה לה השם יתברך ברוך הוא דהיינו אחרי בלותי כו' 
* ויאמר ה' למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד פירוש 
מה זה חידוש ופלא גדול בעיניה הדבר הזה * היפלא מה' דבר 
רוצה לומר וכי יש לך דבר שיהא פלא לנגד כחי שיש בידי לעשות 
סובר  יהא  יראה שלא  היתה  ושרה  ויותר  יותר  גדולות  נפלאות 
אברהם שהיא היתה משחקת ומהתלית. דצחקה הוא גם כן לשון 

שחוק והיתול * 

לכן ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה דהיינו שלא היה 
לשחוק בעיני והאמת כן היה רק שהיתה משמחת על גודל הפלא 
שנעשה לה כנ"ל * ויאמר אברהם לא כי צחקת רוצה לומר גם 
זה  אין  כי  ח"ו  והיתול  לשחוק  נחשב  משמחת  שהיתה  השמחה 
חידוש לפניו יתברך וכאלו סיימתיה לשבחא דמרא ואין זה דרך 

הנכון להצדיק שיתפלא כנ"ל וק"ל.

נא לומר קודם הלימוד: לע"נ הרה"ק רבי אלימלך ב"ר אליעזר ליפמאן זצ"ל 
- ולע"נ בתו מירוש בת הרה"ק רבי אלימלך ע"ה

די יראה פונעם רמב"ם: ווען דער הייליגער רבי ר' אלימלך זי"ע פלעגט זאגן נשמת, האט 
ער אויף זיך ממשיך געווען אזא גרויסע ווי דער הייליגער רמב"ם ווען ער האט געשריבן דעם 
)אוצר ישראל ח"א דף מג( חיבור משנה תורה להרמב"ם".    

הגה"צ בעל שומר 
אמונים זצ"ל:



עושה נפלאות גדולות

דעם  איבער  גערעדט  אמאל  האט  זצ"ל  לובלין  פון  רבי  דער 

ענין, אז א חסיד דארף זיין מקושר מיט זיין רבי'ן און זיך שואל 

גשמיות'דיגע  אויף  אפילו  זאך,  יעדע  אויף  אים  מיט  זיין  עצה 

ענינים, ווי למשל אז דו קוה גיט ווייניג מילך וכדומה. אויף דעם 

ארויף האט ער דערציילט די פאלגענדע מעשה.

א  איד,  א  געווען  איז  זצ"ל,  אלימלך  ר'  רבי'ן  הייליגן  ביים 

און  רבי'ן  צום  פארן  קומען  כסדר  פלעגט  וועלכע  דארפסמאן, 

זיך באראטן מיט אים, ער האט נישט געטוען קיין גרויסע זאך 

זיין  זיך שואל עצה  זאל  וואס ער  זאך אן דעם  און קיין קליינע 

מיטן רבי'ן.

וואס  ברענעריי,  בראנפן  א  פארמאגט  האט  דארפסמאן  דער 

געזונדל.  זיין  געשפייזט  און  חיונה  געוצויגן  ער  האט  דעם  פון 

ווען עס האט זיך געמאכט אז דער קעסל האט זיך צובראכן, עס 

א  פאררעכטן  געדארפט  מ'האט  שרייפל,  א  געפאלן  ארויס  איז 

הענטל, גלייך איז ער געקומען צולויפן צום רבי'ן און שואל עצה 

געווען כדת מה לעשות.

אזוי האט ער זיך געפירט אלע זיינע יארן.

פון  געזעגענט  זיך  יאר, דער איד האט  איז פארביי אפאר  עס 

דער וועלט, אויך דער הייליגער רבי ר' אלימלך האט שוין נישט 

געלעבט, דער איד ליגט אין קבר, ער זעהט )אין זיין דמיון( ווי דער 

קעסל האאט זיך שוין ווייטער צובראכן, א געוויסי שרייפיל איז 

געווארן לויז און אלעס רינט ארויס, ער געזעגנט זיך פון די ווייב 

און קינדער און זאגט זיי אז ער פארט צום רבי'ן איבער שמועסן 

וואס צו טוהן ווייטער.

די קינדער הייבן אים אן אפרעדן אז פאר די קלייניקייט לוינט 

נישט צום פארן צום רבי'ן, און זיי ווייזן אים אן וויאזוי מ'קען זיך 

אן עצה גיבן און פאררעכטן דעם קעסיל אויף א לייכטע אופן. 

זיין  אפהאקן  געוואלט  האבן  וועלכע  חבלה  מלאכי  געווען  זענען  )דאס 

נישט  און  געבליבן אינדערהיים  איז  הייליגן צדיק(. ער  קשר מיטן 

געפארן. )אלעס אין זיין דמיון דארט אין קבר(.

די  ווייטער,  וואכן, עודך, די קעסל רינט  גייט דורך אפאר  עס 

קינדער ווייזן אים אן וויאזוי ער זאל עס יעצט פארריכטן, אבי 

ער זאל נישט פארן צום הייליגן צדיק.

צוברעכט  קעסל  דער  ווען  וויילע,  לענגערע  א  דורך  אזוי 

עס  ביז  אופן.  שוואכן  א  אויף  עס  פארריכטן  זיי  און  כסדר  זיך 

איז דורך א לענגערע תקופה און דער גאנצע קעסל איז חרוב 

ווי געהעריג(, האט  )וויבאלד ער האט עס נישט פארראכטן  געגאנגען 

ער באשלאסן יעבור עלי מה, איך פאר יעצט צום רבי'ן און הערן 

פון אים וואס איך טוה דא ווייטער.

אויבן אין הימל האט מען אנגעהויבן דן זיין צו מ'זאל אים לאזן 

דער  געווען  נישט  דאך  ער  איז  )למעשה  אלימלך,  ר'  רבי'ן  צום  גיין 

גרויסער צדיק(, דער בית דין של מעלה האט גע'פסק'נט, וויבאלד 

בחיים חיותו, פלעגט כסדר פארן צום צדיק, דארף מען אים אויך 

דא אויבן אין הימל גיבן רשות צו גיין צו זיין רבי'ן.

די מלאכים פירן אים ארויף צום גרויסן היכל פון הייליגן רבי 

ר' אלימלך. ער קומט אריין און פרעגט אז היות דער קעסל איז 

צוגרינד געגאנגען וואס זאל ער טוען דא ווייטער.

דער רבי ר' אלימלך קוקט אים אן און זאגט צו אים, "וואס איז 

דאס מיט דיר? דו ווייסט נישט אז דו ביזט שוין נפטר געווארן? 

ביזטו  פארוואס  העליון!  עולם  אויפן  יעצט  זיך  געפינטס  דו 

פארנומען מיט דיין קעסל און דיין שרייפל?".

די  רבי,  הייליגער  "אוי  וויינען,  צו  ביטער  אן  הייבט  איד  דער 

גיהנום אריין, צוליב  גלייך און  וועלן מיר פירן  שווארצע חברה 

מיינע פיל זינד, ווי גיט מען זיך דא אן עצה?!".

זאגט אים ר' אלימלך, אז דו ביזט שוין דא בלייב שוין דא, בלייב 

דא נעבן מיר, וועלן זיי קיין שליטה אויף דיר נישט האבן.

אזוי איז געווען.

האט אויסגעפירט דער הייליגער חוזה פון לובלין זצ"ל, "דער 

א  געווען  איז  ער  צדיק,  גרויסע  א  געווען  דוקא  לאו  איז  איד 

ביים  פלעגט  ער  וויבאלד  פונדעסטוועגן,  דארפסמאן,  פשוטע 

זיין רבי'ן, האט ער זוכה געווען אויך נאך  לעבן אסאך פארן צו 

זיך  ער  האט  דעם  דורך  און  רבי'ן,  זיין  צו  פארן  צו  פטירה  זיין 

זעהט מען  גיהנום,  פון  סיגופים  און  עונשים  פון אלע  באפרייט 

פון דעם די גרויסקייט פון זיין מקושר צו א צדיק אויף די וועלט". 

יעצט  נאך  ווארטן  חבלה  "די מלאכי  אויסגעפירט  האט  ער  און 

אויף אים...".

ר'  הרה"ק  צדיק   גרויסער  דער  פארציילט  האט  מעשה  די 

זיין  וועלכע האט דאס געהערט פון  יחזקאל פון קאזמיר זצ"ל, 

טער  הא  רגש  גרויס  מיט  און  זצ"ל,  לובלין  פון  רבי  דער  רבי'ן 

אנגעכאפט די צווייי אויערן און געזאגאט, "די צוויי אויערן האבן 

געהערט די מעשה פון הייליגן רבי'ן".

)ס' גדולת הצדיקים(

לע"נ הרה"ק רבי אלימלך ב"ר אליעזר ליפמאן זצ"ל - ולע"נ בתו מירוש בת הרה"ק רבי אלימלך ע"ה
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 ויראפרשת 
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 רחיצה בשבתלכות ה   
 

יל קערפער אדער א טי גאנצע א. מעג מען זיך וואשן די
פון די קערפער מיט וואסער וואס מען האט 

 אנגעווארעמט ערב שבת?            
די גאנצע קערפער טאר מען נישט, וועגן מ'האט מורא אז 

קומען אנווארעמען אין שבת, אבער א חלק גוף צומ'וועט 
 אבערווילאנג מען וואשט נישט רוב קערפער מעג מען. ]

 סחיטה א.ד.ג.[     מ'דארף אויפפאסן אויף די הלכות פון
 

ב. אין די קאלטע ווינטער טעג מעג מען נעמען א גלעזל 
קאכעדיגע וואסער און אריינגיסן אין א טעפל מיט 

 ?                                   טע וואסער און אזוי וואשן די הענטקאל
יא, ווייל עס האט א דין אזוי ווי וואסער וואס מען האט 

 בת. אנגעווארעמט ערב ש
 

 ג. מעג מען וואשן א חולה אדער א קינד אין שבת?                                              
ער אויב ער וואשט זיך א חולה וואס וועט האבן גרויס צ

זיך וואשן מיט וואסער וואס מען האט  נישט מעג 
אנגעווארעמט ערב שבת, אבער א קינד אפילו א קליינע, 

אויב ער דארף עס וויכטיג פאר  חוץשן, וואזאל מען נישט 
 געזונד.   זיין

 

איז נאס, מעג מען זיך אנווארעמען נעבן  אויב די הענטד. 
 די הייצונג )סטי''ם( ?                                                

ווארעמט זיך אהן און  ין, ווייל די וואסער אויף די הענטני
 זיך מיט ווארעם וואסער.  עס הייסט אזויווי מען וואשט

 

          ?  (shower) שומעג מען מאכן א קאלטע דה. 
מהרי"ל( ברענגען אז  ומת הדשןדי גדולי הפוסקים )תר

מ'האט זיך איינגעפירט מחמיר זיין כדי מען זאל נישט 
 צוקומען צו סחיטה ביי די האר.  

 

                                 ו. מעג מען נאס מאכן די פאות מיט וואסער?             
מען זאל אויפפאסן און לייגן נאר אביסל וואסער )אז ווען 
מען רירט אן די פיאות זאל די האנט נישט ווערן נאס( כדי 
מ'זאל נישט צוקומען צו סחיטה בשעת מ'איז מסדר די 

 פיאות. 
 

 
 

 

  טבילה וסחיטת שיערהלכות   
 

אדער די בארד און פאות  ,רפערא. מעג מען אפטריקענען די קע
 מיט א האנדטוך?                 

די קערפער מעג מען זיך אפטריקענען געהעריג, אבער אויף די 

קאפ און ביי די בארד און פיאות מעג מען נאר אפווישן  איידל, 

ר ביי דעם בכלל נישט צו עס זענען דא וואס זענען מחמי

 טוך.נאר ארויפצולייגן די האנדאפווישן, 
 

ב. ביי א אויפן וואס מען מעג זיך וואשן אין שבת מעג מען ניצן 
 זייף?                     

מעג מען נישט, אבער מיט  זייף מיט הארטע אדער געדעכטע

 מעג מען יא. זייף  רינעדיגע
 

 ג. מעג מען זיך טובל'ן אין א הייסע מקווה?                                               
 , אבער לכתחילה זאל מען זעהן אז די וואסער זאל זיין ווארעםיא

, און מען זאל אויך אויפפאסן נישט זיך  צו און נישט הייס

 , וועגן די איסור פון רחיצה. אין די מקווה פארזוימען
 

 ד. מעג מען זיך טובל'ן אין א טייך שבת ?
ויב לכתחלה זאל מען זיך נישט טובל'ן נאר אין א רשות היחיד, א

ס'איז וויכטיג זאל מען זיך דורך רעדן מיט א מורה הוראה )ווייל 

ס'קען זיך מאכן אסאך שאלות, מ'דארף זך אפשאקעלן די 

נישט גיין מיט  ,וואסער גלייך נאכ'ן זיך טובל'ן נאך ביי די וואסער

אמות, און זיך אפטריקענען גלייך נעבן די טייך,  4די וואסער 

ייגט די קליידער וועגן די איסור פון מ'דארף אויפפאסן ווי מ'ל

 הוצאה(.  
 

די  קרייזלעןנער אויף צו מעג מען נוצן ג'על אדער קונדישעה. 
 פיאות, אדער ניצן א ספרעי פאר די שייטל?                         

אר איז עס ל טאר מען נישט נוצן ווייל עס מאכט הארט די הג'ע

רינעדיג און די מטרה איז  ער וואס איזדומה צו בנין, קונדישענ

נישט צו הארט מאכן די האר נאר פארקערט אוועקנעמען די 

פעטנס פון די האר און עס אויפפרישן מעג מען, אבער מען זאל 

נישט לייגן אסאך אויף איין פלאץ אז מען זאל נישט צוקומען צו 

 סחיטה.   

  

 מעשה רב

בזמן מלחמת העולם הראשונה, ובשבת בבוקר  כשכ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע הי' בהונגריההוא היה בחור צעיר הרה"ג הרב הופמן זצ"ל סיפר ש

כשנכנס מרן עשו "ווארע" )שעומדים הקהל משני הצדדים ומרן נכנס בשביל שביניהם(, ועמד הוא ג"כ בין הקהל בצד השביל ואחד הבחורים שעמד 

וכן הוא  ,)שבבעלזא החמירו שסלסול הפיאות יש בזה משום מלאכת בונהנה אליו בקריאה 'שבת' לידו הי' מסלסל פיאותיו באותה שעה, וכשעבר לידו מרן פ

 .גם הביא בלקט הקמח החדש שמרן זצ"ל הזהיר לאותם הרגילים לכרוך הפיאות שיזהרו מאד לעשותו כשיתיבשו לגמרי( ,בהליכות חנוך עמ' נג מבעל חשב האפוד זצ"ל

ל כ"ק מרן אד"ש הבחין מרן שפיאותיו של החתן אינם מסולסלים ביופי כל צרכם, אמר מרן שניכר שיש לחתן פעם אחת בשבת עליה לתורה לחתן אצ

 .זה יראת שמים שאינו מסלסל פיאותיו בשבת
 

 י                                     אהרן גרינפלד שליט"א הרבהודפס באדיבות מג"ש הלכה יומית   י                                    

 י                      י    אמו מרת דינה פערל בת הרב מנחם צבאביו הרב ישי בן הרב מרדכי, ולע"נ  י                            

 

 

 שאלות ותשובות לליל שבת
 

 

 שאלות ותשובות ליום השבת

                       

 מעשה רב
בזמן מלחמת העולם הראשונה, ובשבת בבוקר  כשכ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע הי' בהונגריההוא היה בחור צעיר הרה"ג הרב הופמן זצ"ל סיפר ש

כשנכנס מרן עשו "ווארע" )שעומדים הקהל משני הצדדים ומרן נכנס בשביל שביניהם(, ועמד הוא ג"כ בין הקהל בצד השביל ואחד הבחורים 
וכן  ,)שבבעלזא החמירו שסלסול הפיאות יש בזה משום מלאכת בונהנה אליו בקריאה 'שבת' שעמד לידו הי' מסלסל פיאותיו באותה שעה, וכשעבר לידו מרן פ
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 .לחתן זה יראת שמים שאינו מסלסל פיאותיו בשבת

 



 בס"ד
 צו באשיינען דעם והשקפההלכה 

 טיש שבת
 = שבת קודשליל = 

השפעה וכו'. ובתוך  זיצנדיג ביים גמרא "עמוד יומי" מסכת יומא, קומט צו א איד און איז משבח די גליונות, דער ,איין נאכט מעשה שהיה:
ביים שבת סעודה איז נישט לפי רוחו, ס'איז טאקע וויכטיגע הלכות, אבער ביי א שבת  "הלכות לשון הרע" י... ד'אבער' דבריו איז געקומען דער

קיינער האט כ'האב אויסגעהערט זיינע ווערטער, הגם . איז גוט פאר אנדערע זמניםדי הלכות י צדיקים וכדו', סעודה דארף מען רעדן סיפור
, א שבת סעודה נעמט בערך א שעה און א האלב, און פארלערנען די הלכות נעמט בשעת'ן סעודה נאר דאס רעדן ז מ'מעגנישט געזאגט א

ס'איז אז וויבאלד ער האט געהאלטן  ,אבער דאך. וסיפורי צדיקים חסידותתורה וב יים סעודהמ'קען נאך אסאך רעדן ב ,געציילטע מינוטן

 דער אמת. רבוש"ע זאל חונן דעת זיין  םטן דעע, האט מען געבפאסיג
 ,געווען תורה, עבודה, גמילת חסדיםבית המקדש איז בזמן דער אז גמרא דערציילט, דער און  ט:(יומא ) א בלאט גמראמ'הייבט אן לערנען 

דער גמרא . "לשון הרע"אז דאס איז צוליב דער עבירה פון  ,זענען מסבירפון אונטן . די מפרשים "שנאת חנם"חרוב געווארן צוליב איז 'סאבער 
עטליכע שורות שפעטער שטייט ים". ת דמושפיכ ,גלוי עריות ,עבודה זרה ,כנגד שלש עבירות חנם ללמדך ששקולה שנאתפירט אויס: "

צייכנען אויך די מפרשים צו אז דאס איז געווען  .צינג געווען דער עבירה אז מ'האט זיך געשטאכן מיט דער ראשון איז, אז בזמן בית ווייטער

 .דער עבירה פון "לשון הרע"
כדי זיך ארויסצוזען פון פאררעכטן  מען דאסחז"ל דארף לויט נאך אין גלות, און זענען מיר  אז וויבאלד ,האבן מיר ארויסגענומען פון דעם

 טעגליך-טאגנכשל אז ביי אים אין שטוב ווערט מען נישט זיכער איז און ער  ,גוט די הלכותשוין קען דער וואס  וועט מען מאכן א פשרה., דא

מדריגה,  וואס זענען נאכנישט אין דערדער חלק פונעם ציבור פאר אבער . די הלכות חזר'ןכסדר פון  פטוראפשר , איז י הארבע איסוריםמיט ד
 . שרייבן אביסל, כדי מקרב צו זיין דער גאולה שלימהוועט מען נאך 

יארן. זיי זענען  0011אנהייב פון די דורכגעגאנגען אין אמעריקא אין די קייטן וואס אידן זענען יאלע ווייסן פון די שווערמיר  השקפה:
האפענונג אז זיי וועלן טרעפן א לאנד וואס גאלד גיסט זיך אין די גאסן, און ס'איז געווען גאנץ ווייט פון דעם. זיי האבן  ןגעקומען אהער מיט

 ישווערע נסיון אויפצוגעבן ד-א ביטערגעארבעט פון מאנטאג ביז פרייטאג, און נאכדעם איז געקומען דער נסיון פון שבת. ס'איז געווען 

די אידן וואס האבן זיך געהאלטן שטארק און זענען אבער זיי געהאט א פרישע נסיון.  ןפרנסה צוליב שמירת שבת. יעדע וואך האב
 בייגעשטאנען דעם נסיון, זענען געבענטשט געווארן מיט ערליכע אידישע דורות.

די זעלבע הלכה איז אויך שייך וועגן מ'וועט דארפן מחלל שבת זיין.  אויב עס מיינט אז ,פרנסה יאויפצוגעבן דב ייועל פי הלכה איז מען מח

א  לשון הרע. בשעת מ'האטרעדן לשון הרע. א מענטש איז מחוייב אויפצוגעבן זיין פרנסה אויב ער איז געצווינגען צו רעדן אפילו איין ווארט 

נאכ'ן ". מעשה ערצו דערציילן דווי אויפגעבן מיין פרנסה געדארפט ענדערש זאל מען טראכטן צו זיך: "איך וואלט  ,נסיון עפעס צו דערציילן
 וועט מען זיך אודאי אפהאלטן דערפון.מאכן דעם חשבון, 

 =יום שבת קודש = 
 לשון טוב

הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בי"א ברכות". בלויז מיט'ן זאגן א גוט ווארט און ברענגען א גוטע געפיל פאר חז"ל זאגן "

ווייל א נתינה פאר אן ארעמאן,  ,דער מהר"ל איז מסביר פארוואס די שכר איז אזוי גרויס ט ברכות!דאפלכמעט אן ארעמאן, איז מען זוכה צו 

א. אבער דער נישט שטיקל ברויט, איז עס מער אסלאנג ער האט הנאה דערפון, ער ניצט אויס דאס געלט, אדער ער עסט אויף דהאט גבול ווי

דעריבער האבן דעם מענטש לאנגע יארן. און דער חיזוק קען באגלייטן  ,דאס קען אנהאלטן יארן לאנג ,וואס מ'זאגטחיזוק, דער גוט ווארט 

ן קאפ, א הייב ן געפיל, א שאקל מיטגוטע אידן מאכן זיכער בשעת'ן געבן די צדקה, צו ווייזן דעם גוט געווען אין זיין שכר.חז"ל אזוי מפליג 

 און אמאל לנצח נצחים. ,עס קאסט גארנישט מער, און מ'קען מחזק זיין אידן וואס האלט אן לאנגע יארן ,'ואונטער וכד

ער אז תש"פ, בשעת'ן אויספרעגן די נייע תלמידים זייערע נעמען. האט איין אינגעל געזאגט שנת  ,א מלמד דערציילט, דעם אנהייב זמן

 ָאה, זאגט דער מלמד מיט א שמייכל, "דו הייסט נאך דיין זיידע ר' חנוך, דער מנהל פון חדר 'בית הלימוד'". .הייסט "חנוך לערנער"

און ער האט  ...צווייטע ין דות פאסטן אוגעווען צווישן איין מלומד סער איז דעמאלעס האט אים דערמאנט א מעשה פון דרייסיג יאר פריער. 

, און דער מנהל, ר' חנוך, האט "בית הלימוד"אין חדר  ("טוסאבסעט)ז ער געווען א 'במקום' איינע פון די טעג איאין צן אביסל חיזוק... וגעקענט נ

יעצט ווי נאר ער האט געהערט דעם נאמען, איז נאך עד היום. וואס ער געדענקט  הנהגת הכיתה,אים דעמאלס געזאגט א גוט ווארט אויף זיין 

 רבי דעם ערשטן טאג אין זמן. םיין נייעפון ז "ברוך הבא" םאון דער אייניקל האט שוין באקומען א שיינע ,געקומען יענע מעשהאים אפיר

 און נישט נארווארט! אוועק יונגערהייט ל"ע, אבער ער האט איבערגעלאזט זיסע זכרונות, מיט וואס?... מיט א גוט דער ר' חנוך ע"ה, איז 

ך האבן באקומען די פירות דערפון דעם עקלינאר זיינע אייגענע איינ ,דער מלמד האט דאס געגעבן חיזוק צו גיין ווייטער פאר יארן לאנג פאר

 לשון טוב איז נצחיות!: ז צוריק צום זעלבן כללונדאס ברענגט א טאג אין כיתה ח'. ןערשט

 זייט מזכה דעם רבים. יש"כ ,א ווארט בענין "לשון טוב" אדער האט איר א מעשה
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!ohuc t .g t zht htsuut

:u¥rd̈ z ©g ©Y Ep£rẌ ¦d §e m ¤ki ¥l §b ©x Ev£g ©x §e m ¦i ©nÎh©r §n `p̈Îg ©Tªi  (s jh)'hwwar ydtz
u¥rd̈ z ©g ©Y ybhhn :ol̈i ¦̀ d̈ z ©g ©Y;rts xtuurtp ihhyartp ign ;rts /

 zt iayhhy ts hwwaru¥rhhc ,hatrc ,arp iht iguu 'ohuc t ybhhn 
u¥rzt idtz ige ign rtb ?ohuc t ybhhn xts zt hwwar yahb yayhhy 

 yhhya xtuurtp rguua iguugd zht hwwar u¥rd̈xts xtuu 'twwv t yhn
ytvgd ytv ovrct rtb 'ohuc gyxutuutc t iguugd zht xg ybhhn

 iguugd zht ohuc rgs iut rgnhhc ltxt u¥rd̈zht vru, hs iut 'gushv
 wev rvuz iht yhhya xg xtuu znrn (ce t"j) -ovrct gyb tbkht j",

tbkht tuvvcu wuf -ohuc gbgh lrus-vgsh vu-yxutuugd ovrct ytv-
tuv lhrc tasuec vhc shjt,ts itn -iyargchut iht eucs zht rguu-

zwwgc shjt,ts itnu '-zwwug iht eucs zht rguu iut- shjt,ts itn
tuv lhrc tasuec -iyargchut iht eucs iguugd zht xtuu rgs- tbkht
'hupbg ahrp vuv- -idhhuum rht yhhrpagdxhut ohuc hs ytv kg hpju

vhahr -pte xwngbgh yegsgdum iut- vth tkm vhkg shcgu icgdgd iut-
-iyta ogbhha tzwwgs tryxc shjt,ts itnu  iguugd zht xtuu rgs-

-zwwug iht eucs tkhgk ihehkx uuv hupbgu ek,xt vuv tbkht tuvv'
'-lhuv hs iht ;hurt idhhuum hs igbgz- -vhk rhvztu ovrct gsh uuv ihsfiut

rxun icgdgd hhz iut ohjrut hs igbgz rguu yxutuugd ovrct ytv huzt/
 ts teus hwwar ydtz rgchrgs ol̈i ¦̀ d̈ z ©g ©Yzht ohuc rgs khhuu 'gushv

xg iguu ltkybguugd hwwar khhuu iut 'ohuc rgyxutuutc t iguugd
iut 'znr lrsc rtb aurhp rgs hwwar ychhra 'r,xbv ,ru, um ynue

 iguugd znrn xts ytv ol̈i ¦̀ d̈ z ©g ©Y  /gushv(usrtp sus wr susk khfan)

,ufux um znr t zht euxp rgs -aurs

 rgs yhukwev rvuzxtuu tkp arsn t ihhyartp ymgh ign ige 
 arsn iht yhhya(s ,ut tnujb,) iup ,ufz iht zt u¥rd̈ z ©g ©Yrgs ytv 

 iup vumn hs ovrct iup rgsbhe hs rtp icgdgd rgyargchutvfux
 iup lhut zht xtuuu¥r :;ux oum yrts  ychhra rvuz rgs rtb !!gsutu

'tnkg hbc kfk "t,ubnhvn" yvgz  t iguugd zht ohuc rgs zttkhm
't,ubnhvns lhut zht vfux hs zt yhhya xg iut t,ubhvns tkhm- 

 rvuz(t de d"j) itn kf ,ufuxc ucah ktrahc jrztv kf ch,f ts kgu
tkhm" ,uj, ,ufuxc ucah ktrahs tahse tgzdu taran uvhts
uvc cah tk ktrahs tahse tarau tgzdn vh,hks itnu "t,ubnhvns

 /k"fg "t,ubnhvns tkhm" ,uj,n vhnrd ehphuhs yud zht rgchrgs
vumn hs ktrah kkf icgdgd ign ytv ohuc ogs iup ,ufz iht arsn

 /vfux iup (.hutbhctr wrv hfsrn oac) rpx ihttebhpx ejmh kejiphut 
euxp ,u¥rd̈ z ©g ©Y Ep£rẌ ¦d §e ) wxu, xtuu yhuk thae t rg ydgrpth ;s vwwr

(twwgiht ovrct um ignuegd igbgz ohftkn hs zt 'ydtz 'tkt vwws 
ihhrt yahb ovrct ytv xtuurtp rguua zht huzt chut ',ufux
t rgybut ydbgrcgd hhz ytv iut vfux iht ohjrut hs ydbgrcgd
ovrct khhuu 'yrgpybgrtp ihha zht wev wrvuz iyhuk rgct ?ohuc
hs igbgz lhkrg huu ivgz um hsf ohuc irgybut ydbgrcgd hhz ytv
arsn hs ihhyartp wxu, yhuk ign ige ts iyktv rhn zt 'ohjrut
zht vagn hs khhuu 'vfux ,umn um .g hs iup ,ufhha rgs tnujb,
hs zht rgchrgs 'ohuc t rgybut iguugd zht iut ',ufux iht iguugd

 /,ufux iguugd zht xg  khhuu vfux ,umn ,ufhha(pwwa, iukucz jna)

ybhhv vcua, ity

 :dÏ ©g z¥rM̈ Li ¤l ¥̀  aEW ῭  c¥rFO ©l (sh jh)iht yhhya (/dbe ;s ,ca) ouh cua
l,,hn hbpk sjt khhuu ' :mi ¦pä §l Li ¤cb̈ §a Ei §d ¦i z¥rÎl +k §a(j y ,kve) aybgn t

 khhuu ity vcua, iut sbhz iup xhhuu ihhz dhsbgya ktzrjnk ,unh tna
ymgh ign ktz rgchrgs 'icrtya yguu ign iguu yahb yxhhuu ign khhuu

 znr rgs ihhhz ige xts /ity vcua, Li ¤l ¥̀  aEW ῭  c¥rFO ©lyxguu us chut
 ixhuu uyxktz 'ity vcua, um yhhm ctv lht zt idtz dÏ ©g z¥rM̈ymgh

ity vcua, ltb yxbge iut uyxcgk / (ahkzhhn sus wr iutdv sus ihbc)iut
 :euxp iphut idtz lhut ign ige ebtsgd rgckgz rgs ,ntcaFW x ¤n Ÿ̀I©e

 dÏ ©g z¥rM̈ Li ¤l ¥̀  aEW ῭(h jh)  ydtzgd ytv rg Li ¤l ¥̀  aEW ῭  aFWaybgn t
 khhuu ity vcua, ymgh ktz dÏ ©g z¥rM̈vcua, yxbge iut uyxcgk ymgh

/yhhm hs yahb yxhhuu aybgn t khhuu ity//(pwwa, iukucz jna)

,ubucaj ihhe it igbguuts ;rts ign

:FnŸw §n ¦l aẄ md̈ẍ §a ©̀ §e md̈ẍ §a ©̀ Îl ¤̀  x ¥A ©c §l dN̈ ¦M x ¤W £̀ ©M 'd K¤l¥I©e  (dk jh)ydgrp
 rgdhkhhv rgscr tuutbhaidhsbg iftb zt idtz euxp hs khuu xtuu kwweumz 

hs rtb ?.tkp ihhz um igdbtdgd ehrum rg zht iyargchut iyhn isgr
ghhr gmbtd hs ltb zt ubhct ovrct iup ,esm hs igbrgk zbut khuu vru,

 :iguugd kkp,n ertya ytv rg xtuu ,ukhp, iupx ¥A ©c §l i ¦Y §l ©̀ Fd `p̈ d¥P ¦d
 'ebe dẌ ¦n£g m ¦wi ¦C ©S ©d mi ¦X ¦n£g oEx §q §g©i i ©lE` 'ebe 'd l ¤̀iygcgd ytv rg zhc

Ÿ̀l x ¤n Ÿ̀I©e dẍÜ£r mẄ oE` §vÖ ¦i i ©lE` m©r ©R ©dÎK ©̀  dẍ §A ©c £̀ ©e 'd ©l x ©g ¦i `p̈ l ©̀
 .dẍÜ£rd̈ xEa£r ©A zi ¦g §W ©̀ltb lhz hhc iktpgd ihhz yprtsgd ovrct yktuu

ovrct 'ihhb rgct 'irtuugd yrgpybggd yahb zht iut ,ukhp, khp huzt
iyargchut irtp iztkrgcht iut ihhz kkp,n rtb ;rts ign zt yxhhuu

:shgn zht vru, hs iut 'ikhuu ihhz yhuk ity um  ,FnŸw §n ¦l aẄ md̈ẍ §a ©̀ §erg
iut vbunt ihhz iup yrhrgd yahb lhz iut 'ltkhhrp ichkcgd rgyhhuu zht

 rgs xhut yrhp 'vjnacr tuutbhat zht xts iut ,uhjmb zht vru, :
rg xtuu ihhz kkp,n ertya gety ;rts rg zt sht isgh rtp sunhk
ikhuu rg ;rts 'ikhuu ihhz yhuk yahb ign yrgpyg vkhkj chut iut ;rts

/vjna iut vbunt yhn kup ihhz rgyhhuu iut 'khuu gwwacr rgs huu hrcs)
(tuutbha ktezjh

iuaj zwwy kwweumz dhxhuy ;xuh wr mwwvrv jwwunk iurfz rb
oum eucs iguugd zht xtuu sht t iup ,uksd rgs ,urua rtpt iht ichhra um rguua
iup huu ,eukjn iup yrgyhhuurgs lhz iut /dty t vga 24 vru, ihhz iut iyargchut
rwwwunst kwweumz dhxhuy ktrah wr mwwvrv iyty idhkhhv ihhz um irhucgd zht rg /rghhp
ytya iht 'ohekj vbuna ktrah ,hc rpx rcjn kgc ;rtsxrgyytnn
;xuh wr iutdv iup rgyfty hs vkbv vhj ,hbcrv gntn ihhz um iut ';rtsxrgyytn
zht rg /rpux c,f idhkhhv iup shnk, t ';rtsxrgyytn swwct kwweumz rgdrucxgrp
ayhhs ktuna wr mwwvdv um irtuugd cre,b zht iut ohkaurh ihhe rujc .kt ignuegd
gdhswohkaurh rgs ignuetc rg ytv oht lrus iut ohkaurh hrheh hs iup kwweumz
hexbhaus hcm ;xuh wr mwwvdv hhc rg ytv ybrgkgd /yhhedhkhhv iut auck iyhn igrc
;xuh" ipur oht ydgkp iut 'hcr t ihhz ige ;xuh wr zt iguugd shgn ytv xtuu kwweumz
cr rgzkgc rgdhkhhv rgs huu ohehsm gyxgrd hs hhc ychktc iguugd zht rg /"ehsmv
rudn ktrah ,hc iup rghuy rgs iut 'oht rtp kebgc t ykgyagd ytv xtuu kwweumz
,ekj rgs um eucs iguugd vburjtk iut /oht rtp ipt iguugd ktngkt zht kwweumz
ytv rg iguu /"sbhe rghhy t zht ;xuh" ydtzgd ytv xtuu 'kwweumz tkthcn gauvh
wr mwwvdv jhdan iyhn rae iybtb t ytvgd rg ytv rhn ,chah iht ybrgkgd
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ipgry um rguua 'rguua ":ipurgdbt ktnt lhz ytv xtuu ihhyabguugk ktezjh
vru,v ,cvt tzt 'vsn,v tzt 'ehsmv ;xuh huu vnab gfhuv tzt yhhm gdhybhhv
hhc ybrgkgd lhut ytv rg /kwwfg ogs um vhfz hs ytv vnab gsgh yahb xtuu
wr dwwvrv yhn lhut iut ktuna khgn kgc kwwmz .huugkgsuh irvt ktuna wr iutdv
cegh ktrah wr iutdv yhn ybrgkgd yftb gsgh rg ytv rgygpa iut ehmm ctz

 /;xuh wr iup ,ubutd hs iguugd thkpn ictv gkt hs iut 'kwwmz rahp
rgs iguugd ;xuh wr zht irvt ,rtp, vchah hs ybpggd ytv gyty ihhz iguu
ihua ;xuh wr zht ,umj hhc ,ca crg 'ihhd um rgymgk rgs iut ignue um rgyarg
/,ca iup rghhp iyhn ihua yntkpgd iut ,ca hsdc itygdbt ,ca um yhhrd iguugd
iut ohrhav rha idtz iut ihhz vrsx rhcgn yhn vbfv gdhyfhr t iftn ymgzgd lhz

ihhz /thkpvk iguugd zht xwwa iht vghsh ihhz /trnd rgygkc igbrgk yhn ltbrgs
gngrt rtp ykgd ltxt yptagd ytv rg 'otbxhut iguugd zht ohbhg ,rhna
ytv rg 'yxutuugd yahb xts ytv ihhkt vjpan hs xtuu gbmvc kfv ,ujpan

 vwwg .wwf vra ,rn ,hbcrv yhn cuya ihhz yhucgd(cwwba, kukt wc)mwwvdv iup kehbhht 
hbhehc swwct xtrd ivfv van wr mwwvdv iup iut uhytc swwct kwweumz rgbzhuu lurc wr
irhukrtp ytv rg iguu /kwweumz shrcn rwwunst chuy hcm irvt wr mwwvdv iup iut kwwmz
hs ydtzgd ytv rg zt ohshgn okuf iut ,u,urcj rsxf ytvgd rg ytv vhtr hs
icgdgd ehrum rg ytv ywwka, iuaj zwwy uhhjk cwwbv ,bac /vp kgc rgyhhuu rgyrguu
ytv rg /ohbcrv ,ekjc ,ujubnv rv iht fwwubnu /sjtc vnab gbhhr ihhz

/rus ogbhha t iut cuy oa t yztkgdrgcht

   zecaerd xecn

zexacd zxyr ic ob`f ev epiax dyn t`x` hbprxa  rciif rl`ty xrc

gktpa rgs chhk whrt wr ehsm rgdhkhhv rgs utuu gktpa ytya iup yhhuu yahb
vjubnc ycgkgd ictv isht hs utuu kygya t iguugd zht 'ybhutuugd ytv gshhz
xg iut ourt ybdgd gmbtd hs yphuegdpt .hrp t ytv dty ihht zhc ohhud hs yhn
iut ,urhzd gbhhke dbtpbt iht 'isht hs rtp ,urm hs igdbtpgdbt lhz ytv
gkt gbhhz icgdgd ltb lhz ytv .hrp rgs /,urhzd rgrguua kxhct ogsftb
ipbtrc hs iut ohmhrp iut ohrhcj gbhhz rtp ,usugx rsxf yftngd iut ,uut,
iftb vsugx t hhc ktnbhht /yrgngd lhz ictv ohrufha hs iut ixtdgd lhz ytv
rg iut iftn ltkhhrp hhz yguu rg zt ohrhcj gbhhz ydtzgd rg ytv iwrufha lhz
iut gnaygre t oht hhc igdbusgd ictv xtuu isht gfhkyg ipur yehagd ytv
um ltkdgnut iguugd zht xtuu ,urhfa rtp ykgd oufx t iktm ixhhvgd hhz
gbhhz iut 'vxhp, iht iprtuugdbhhrt iut idtkagd hhz ytv .hrp rgs iut iktmtc

!ltkehkd rgcht iguugd zht .hrp rgs iut 'yftkgd ertya ictv ohrhcj
rg xtuu ykhhmrgs oht ign ytv 'ltuu irtuugd zht .hrp rgs iguu hrprgsbht
vkhve irtp yehagd iut ishrpum rtd irtuugd rg zht 'isht hs yhn itygd ytv
.hrp ogs ytv ign iut 'isht hs izhhkxhut um ykgd oufx gxhurd t khuu rg zt
yhn yztkgd xhurt hhz ktn xts ytv rg iut ictv ,ubnjr ktz rg iygcgdbhht
iht ihhrt oht zht dty ihht zhc yftngd rg ytv ,urm rgct 'ykgd ihhke
iht hhz hhc igdbgvphut zun kygya ihhz iht ybhutuu xtuu sht gsgh zt ebtsgd
ictv yahb yguu xtuu rgs iut 'yhhm asuj t zhc awwnh geath iup skhc t cuya
iut ',ubnjr it ytya iup ichhrytp hhz ign yguu cuya iht skhc tzt lhz hhc

!,ca iht igpt ihhz izun iypgagd hs zt lhut
oum irtpgd vkhve hatr hs igbgz ',uguca rtp iftuu rtpt iguugd zht xts
iut ,urm gbhhz iut .hrp iup ,ugar hs iup ykhhmrgs oht iut gshhz tktpa
gphy t iht ihhrt yhhd gshhz tktpa rgs !apb sg ohn utc ihua zht ymgh
hs yrgpybg iut lhz um ynue rg zhc ,unkug grgfgv iht ycguua iut ,uehcs
iut icgd vmg t oht yhn lhz kguu lht idrtz yahb lhz yprts rht kvev hatr
iht khya yrguu xg !",urcsv ,rag hs irgv iygc oht ign ;rts rapt
lht kguu ,uguca ogs :rgyrguu gbhhz rhcxn zht gshhz gktpa rgs iut rgnhm
kguu lht iut ytya iht lhht hhc igbguuts ignue um ohshxj gbhhn gkt ikhuptc
yguu kve gxhurd t zt .hrp ogs idtz ihhd ign ktz ywwuh rtp iut 'ignue lhut
yhn .hrp ogs igbgstkbhht sucf yhn ikhuu hhz iut ywwuh ;hut kygya iht ignue

 /ipkgv yguu rgyargchut rgs iut 'igbguuts ogs igz ignue um ohshsh gbhhz

rg iut .hrp oum ignuegd zht ,jkan gcuaj t iut lhz yrgybgbrgs ywwuh rgs
rgfhz hhz yguu xts iut 'ohshsh gbhhz yhn ignue yguu rg zt yrgpybggd ytv
ihhke hs iut okug rgxhurd t ignuegd zht ywwuh crg khhuurgs !iftn ltkhhrp
.tkp gdhshhk t ignubgd ign ytv okug tzt iyktv ybgegd yahb yktuu kua
xhurd dubgd iguugd zht xtuu ykgmgd t ykgyagdphut iut kua iup yhhuu yahb
iut ohshsh gbhhz yhn .hrp rgs ignuegdbt igbgz hrprgsbht ywwuh /itngkt rtp
um it ychuv okug rgs iut imhz um .tkp t yhn iguugd scfn hhz ytv ign
rgs zhc xtpa iut rgyfgkgd t yhn it xts ieue ohhud hs iut igbguuts
rgwohbp grghhz ytv awwe hhc ktrah gna idtz igdbtpgdbt ytv gshhz gktpa

 /rgyxbrg kxhct irtuugd
hs um rgybgb ignue um ohhud hs iup iygcgd hcr rgs ytv vru,v ,thre rtp
yhhd ign xtuu ohhud hs rtp iayhhy rgcht ktz shxj t ykgyagd iut /vnhc
hs igbhhk um ohshxj gbhhz iup ogbhht ixhhvgd ytv hcr rgs iut :idtz ymgh
it ychuv shxj rgs gety iut 'kue gertya iut gfhuv t yhn ,urcsv ,rag
iut okug rgmbtd rgs iut imhkc iut irgbus um it lhz ychuv dbhkmukp iut hfbt
xts ytv ogsftb iut 'ietrargs lhz iut irgyhm um it ichuv ohhud hs
hs rtp rhcxn zht shxj t iut rgyhhuu ybhhk true kgc rgs iut 'yrgvgdphut
lhz rg ybtnrgs zwwug igbhs yahb rty ign yrgv .hrp rgs 'yrtuu isgh ohhud
.hrp iup ohbp rgs ',ca iyhv iup iut 'skhc ogs igdbgvphut iup vrhzd ihhz iup
zht rg iut /ihhd ohhvt ohrhcj gbhhz ixhhvgd iut sjp iup xhhuu irtuugd zht

/oht yhn ipgry lhz khuu rg zt gshhz gktpa oum igdbtdgdum
ikguu ,urhzd hs zt" kygya iup iaybgn hs rtp ydtzgd ytv gshhz gktpa rgs
ktntftb icgk rghht iht rht yguu ,urcsv ,rag tzt iut irguu kyc ihua
hs idtz iut ignue ihhkt ktz ubhcr van zt ykghupgd ctv lht khhuu irgv yahb
iup .umhb t ytv .hrp rgs zt iguugd vkdn rhn ytv ign khhuu ,urchsv ,rag
rgs yguu ,urchsv ,rag tzt ltb iut 'ihhz ie,n oht ige van rtb iut ur,h

 !"ur,h huu huzt ihhz rhhdn lhz lhut .hrp
ydtzgd ytv xtuu '.hrp ogs ifuztc igdbtdgd gshhz gktpa rgs zht ywwuh htmun
ytv ign utuu .tkp rgs iut ,urhzd gyfgka hs kycn zht rg zt
hhz yguu rg iut kve irtp eguut rg yhd 'igbguuts um ykgmgd t ykgyaghdphut
eguut zht iut aufr ihhz yphuertp ogsftb ytv .hrp rgs !kua t iyrts ighuc

/twwghz iguugd rhhdn lhz ytv iut yrt iyhhuu t iht irtpgd

   vb,n gbhha t  -iphuertp um sh hc,fu oheh,g ohrpxku tmnbc obhta ohrpxk hnkugv zfrn "ohrpxv okug" hwwg rutk tmuv
idhkhhv iup vcu,f rgs 'kwweumz cueyrtayn ktrah wr ewwvrv iup ,usg c,f t yhn ogs iht ybrgkgd ytv twwghz exbgzghkn lknhkt wr hcr xtuu wnd 'jwwc idhkhhv iup vnh,j iut vcua,
uuhrc gbhha t 'ohkaurh iht vchah ihhz ighuc idguu iuz iut rpux ,gs iup uuhrc 'tyhuutkx ,uguca khk iueh, 'tyhuutkx xups rvuz hbueh, 'vph cmn rhntyhz ohhjv lrs rushx 'kwweumz rgbhzhr
ovrct wr dwwvrv iup ,unh,j yhn rpx 'ctdtkdn ihcur rhtn wrvc ouka wr ewwvrv ,unh,j yhn ohrpx 'hba ,hc inz iup keav ,hmjn gbhha t  'vchah gcuaj ihhz idguu ihcayn iutdv iup
xups hbubhc rvuz ygx 'ohhj hrcs iup iuz cr rgzhhre irvt wr ewwvrv iup iuz t cueghp iup otyarckv ouka wr ewwvrv ,nh,j yhn ohrpx aka 'sugu ovrctk kkn kgc uuwwe iup cwwuu ejmh
'otp ovrct wrv um ydbtktc ytv xtuu rpx 'rtupn cmn rhntyhz xups jwwd ohhj jrut gwwua 'vru, ihhz ezjn um uuhrc t ichhra igntzum kwweumz cr rgnhkvgm iut cr tptp uuhrc 'rhntyhz

iuuhrc iut ohrpx grgsbt idguu lhut iut izhhrp gkt hs khhnht rgst iupky iht ydgrp ''hembhne cegh wr iutdv ,nh,j yhn rpx 
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ווען ער איז געווען  'פארוואס האט אברהם אבינו געזוכט געסט אפי» 

 ?פטור

ָרא ֵאָליו השטייט אין די וואכעדיגע פרשה עס  ֵאלֵֹני ַמְמֵרא 'ַוּיֵ ב  ,ּבְ ְוהּוא ֹיׁשֵ
ֹחם ַהּיוֹ  ַתח ָהאֶֹהל ּכְ די  חמא  'האט ר"ל: "י ברענגט פון חז"און רש. (בראשית יח, א)ם ּפֶ

חנינא געזאגט, עס איז געווען די דריטע טאג נאך וואס ער האט זיך  'זוהן פון ר
, און דער עט, און דער אייבערשטער איז געקומען זעהן ווי אזוי ער פילט'מל'גע

אייבערשטער האט ארויסגענומען די זוהן פון איר האלטער, כדי אז עס זאל זיין 
קאכעדיג, אזוי ארום וועלן נישט קומען קיין געסט, און וועלן איהם נישט מטריח 

אבער ווי דער אייבערשטער האט געזעהן אז ער איז זיך מצטער אז ער קען זיין, 
ער איהם געשיקט דריי מלאכים פארשטעלט  ט נישט ארייננעמען קיין געסט, הא

  . "אין אויסזעהן פון מענטשן
 'ט סי"ר פי"רד, במד"(דרך ארץ פרק שלום הזאגן דאך ל "חזמען קען פרעגן, און 

איז זייער גרויס,  'שלום'האט חזקיה געזאגט ": ווי פאלגענד, ב)"תנחומא חקת כ כז, 
י  , אזוי ווי עס שטייט'כי'ביי זיי די ווארט ווייל אלע מצוות אין די תורה שטייט  ּכִ

י (שמות כג, ה)ִתְרֶאה  ע  , ּכִ ֵרא (שמות כג, ד)ִתְפּגַ י ִיּקָ י ִתְבֶנה (דברים כב, ו), ּכִ , (דברים כב, ח), ּכִ
וואס דאס אלעס מיינט אז ווען עס וועט דיר אינטערקומען צו טוהן די מצוה, 

ׁש שטייט  'שלום'דארפסטו עס טוהן. אבער ביי  ּקֵ לֹום ְוָרְדֵפהּו  ּבַ , (תהלים לד, טו)ׁשָ
  ל המדרש. ", עכ"זוך עס אויפ דעם פלאץ, און לויף עס נאך אויף אן אנדערן פלאץ

אויב אזוי שווער, פארוואס האט זיך אברהם אבינו אזוי שטארק געערגעט איז 
 אז ער קען נישט מקיים זיין די מצוה פון הכנסת אורחים.

מען פארשטיין, פארוואס האט דער אייבערשטער געשיקט דוקא דארף נאך 
וואס  - דיגע מענטשן'דיג עסן, און נישט אמת'וואס קענען נישט אמת -מלאכים 

דיג מקיים זיין די מצוה פון 'קענען יא עסן, און אזוי ארום וועט אברהם אמת
 הכנסת אורחים.

 אין וועלכער זכות איז לוט געראטעוועט געווארן? »

ל "זצ אהרן קוטלער 'רמען קען מסביר זיין, לויט די ווערטער פון הגאון ן או
ֵחת ֱאלִֹהים  זאגט 'די תורה הק ,א שער שביעי)"(משנת רבי אהרן חוואס פרעגט  ׁשַ ַוְיִהי ּבְ

ֲהפְֹך ֶאת  ח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה ּבַ ּלַ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ ר ַוּיִ ּכָ ֶאת ָעֵרי ַהּכִ
ֵהן לֹוט  ב ּבָ ר ָיׁשַ י איז מדייק פון די פסוק אז די "און רש. (בראשית יט, כט)ֶהָעִרים ֲאׁשֶ

ט געווארן איז וועגן אברהם, און דאס איז ווייל זכות פארוואס לוט איז געראטעווע
און האט נישט  לוט האט אפגעהיטן דעם סוד אז שרה איז די ווייב פון אברהם

אויסגעזאגט פאר די מצריים, דעריבער אין זכות פון אברהם איז ער געראטעוועט 
 געווארן.

ער אהרן, פארוואס דוקא אין דעם זכות איז  'אויף דעם רפרעגט 
 האט ער געהאט אסאך א גרעסערע זכות פון דעם, 'לכאווועט געווארן, געראטע

אז לוט האט אריינגענומען די מלאכים ביי זיך אין שטוב און זיך מיר טרעפן ווייל 
מיט דעם ממש זיך אריינגעלייגט אין א סכנה, אזוי ווי מען זעהט נאכדעם אין די 

ס שטוב, 'רומגערינגלט לוטפרשה, ווי די תורה שילדערט ווי גאנץ סדום האבן א
די צו צוברעכן די טיר, איז פארוואס איז די זכות נישט געווען גענוג גרויס ככדי 

 געראטעוועט צו ווערן פון דעם.

אס אדרבה, איינע פון די גרעסטע סיבות נאך דערצו, וואון 
פארוואס די אייבערשטער האט געווארט איבערדרייען סדום 

, אזוי ווי די נביא נישט געגעבן קיין צדקהאיז וויבאלד זיי האבן 
או לוט האט , (יחזקאל טז, מט)ָעִני ְוֶאְביֹון לֹא ֶהֱחִזיָקה  ְוַיד זאגט 

דאך יא געגעבן צדקה און אריינגענוען אין שטוב, איז פארוואס איז דאס נישט 
  .געווען גענוג א גוטע סיבה געראטעוועט צו ווערן

 !! 'איש חסד'און אן   'מעשי חסד'עס איז דא אן אונטערשייד צווישן » 

 געטוהןאז כאטשיג אז לוט האט טאקע ל, "אהרן זצ 'גאון ר דער מבאראיז 
אריינגעלייגט אין א סכנה פאר דעם, איז דאס אבער  'חסד, און האט זיך אפי

ווען אן באמת געפון אברהם, ער איז נישט  'נאכגעמאכט'נאכאלץ נאר געווען 
דעריבער איז דאס נישט געווען גענוג געראטעוועט צו ווערן פון . 'חסד איש'

 סדום.

אס אברהם אבינו האט זיך אזוי לויט דעם קען מען פארשטיין פארוואון 
פון א מצוה איז נאר  'פטור'אריינצונעמען געסט, ווייל די א שטארק מצער געווען 

חסד, דאגעגן א מענטש וואס איז א בעל חסד, טוהט  'טוהט'פאר איינער וואס 
, און זיין , נאר פשוט ווייל ער איז א גוטע מענטש'מחויב'דאס נישט ווייל ער איז 

 גאנצע מהות איז אז ער האט ליעב צו טוהן חסד.

מיט דעם קען מען אויך פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט און 
נישט עסן, ווייל דער תורה האט געוואלט דוקא מלאכים וואס קענען געשיקט 

ס חסד איז נישט געקומען ווייל ער 'באטאנען אט דעם נקודה, אז אברהם אבינו
, אויף יעדן פאל 'זיין גוט'פאר מענטשן, נאר  'עסן'האט געוואלט געבן צו 

  אפגעזעהן צו יענער דארף אדער נישט.

 (בשלח שמעוני ילקוט פונעם ווערטער די פארשטיין מען קען דעם מיט און

 פסוק אין שטייט עס זאגט, שאול אבא" פאלגענד: ווי שרייבט וואס ,רמה) רמז
ְדָרָכיו  ְוָהַלְכּתָ   איז ער ווי אזוי פונקט איהם, צו צו זיך גלייך ,ט) כח, (דברים ּבִ

 און ערדערבארימדיג א אויך דו זיי ,ערבאגנאדיג און ערדערבארימדיג
 ."ערבאגנאדיג

 ענט די דרשה'דרש'פארוואס האט אבא שאול גע ארף פארשטייןמען דאון 
פונקט אזוי ווי ער דערבארימט זיך און 'אויף דעם לשון, און נישט מיט די לשון 

 .'באגנאדיגט דיר, אזוי אויף זאלסטו זיך דערבארימען און באגנאדיגן א צווייטן

טאקע דאס וואס די מדרש אונז לערנען, אז די מצווה איז נישט נאר זיך נאר 
צו דערבארימען און באגנאדיגן א צווייטן, נאר מיר דארפן צו קומען צו א מצב איז 

און  'דערבארימדיגער'זאל זיך איבערשטדרייען צו זיין א אונזער גאנצע מהות 
 .'באגנאדיגער'

 'בעל רחמים'א  און 'בעל חסד'צווישן א חילוק די  »

וואס  חובת הלבבותדי ווערטער פון די מבאר איז ל, "זצהרב דסלר צ "הגה
זאגט, אז צומאל איז טוהט א מענטש א גוטס מיט זיין חבר, אבער ער ווערט נאך 

, ווייל די סיבה פארוואס ער העלפט זיין 'בעל חסד'נישט וועגן דעם אנגערופן א 
אויף זיין חבר, און ער וויל דערווייטערן די צער ווייל ער האט רחמנות חבר קומט 

דורך דעם וואס ער  -וואס ער האט פון דעם וואס זיין חבר האט עפעס נישט 
און דאס ווערט אנגערופן די מדה פון רחמנות, אבער נישט די  העלפט זיין חבר,

מדה פון חסד. ווייל א בעל חסד טוהט חסד, ווייל פשוט ער איז א גוטער און ער 
  .ס פאר מענטשן'איז משתוקק צו טוהן גוט

מדרש דעם קען מען פארשטיין די ווערטער וואס די לויט 
אז אברהם אבינו האט געפרעגט שם , (שוחר טוב תהילים לז)זאגט 

בן נח, אין וועלכער זכות זענט עטץ ארויס פון די תיבה, האט 
ער געענטפער, אין זכות פון די צדקה וואס מיר האבן דארט 

 ק פרשת”ערב שב

 פ”שנת תש מרחשון י"ז
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האט איהם אברהם אבינו געפרעגט, וועכלע צדקה האט עטץ שוין טוהן. גע
געהאט צו טוהן דארט, צו דען זענען דארט געווען ארימעלייט, עס זענען דאך 
נאר געוועזן דארט נח מיט די דריי קינדער און שנירן. האט ער איהם געזאגט, 

רומגעלאפן א פאר די בהמה חיות און עופות. מיר זענען נישט געשלאפן נאר א
 א יעדעם איינעם צו עסן. גאנצע נאכט צו געבן פאר

מאדעך אויב זיי וואלטן נישט זיך אברהם אבינו אנגערופן און געזאגט, האט 
געגעבן צו עסן פאר די אלע בהמות און חיות וואלטן זיי נישט ארויס פון די תיבה, 

י און אוודאי אויב וועלך און נאר אין זכות פון די צדקה זענען זיי ארויס, איז אוודא
איך טוהן צדקה מיט מענטשן. אין יענע מינוט האט ער מחליט געווען און 

 אויפגעשטעלט א גאסט הויז, צו געבן צו עסן, טרינקן און צו שלאפן.

אברהם אבינו איז געווען אז  מיר ווייסן דאך פרעגן,מען קען  'לכאון או
איינגעווארצעלט אין די מדת החסד, און פון מדרש זעהט אויס אז ער האט זיך 
דאס אויסגעלערנט פון נח, איז אויב אזוי שווער, פארוואס רופט די תורה אן נח 

יק נאר מיט די טיטל  אויב אברהם אבינו , 'איש חסד'און נישט  (בראשית ו, ט)ִאיׁש ַצּדִ
ן 'אלעס אויסגעלערנט פון נח, איז אוודאי וואלט געפאסט אויף נח האט זיך דאס

  .'איש חסד'צו שרייבן די טיטל 
, ז)"(פ נתן 'אבות דרקען מען פרעגן אויף די ווערטער וואס עס שטייט אין נאך 

...און פארוואס האט איוב "וואס דערציילט ווי פאלגענד: 
געמאכט פיר טירן, כדי די ארימעלייט זאלן זיך נישט דארפן 

נאר דער וואס מוטשען ארומצוגיין די שטוב ביז צום טיר, 
קומט פון צפון זייט זאל קענען אריינגיין גלייך, און דער וואס 
קומט פון דרום זייט זאלן קענען אריינגיין גלייך, און אזוי אויך 

קומט אויס, אז איוב האט געהאט . "פון די אנדערע זייטן
און די  געוואלדיגע השגות אין די מצוה פון הכנסת אורחים

 מדה פון חסד. 

נתן  'יט דעם אלעם פירט דארט אויס דער אבות דרמאון 
און ווען עס איז געקומען די שווערע צרות אויף "ווי פאלגענד: 

רבונו של עולם, צו 'איוב, האט ער געזאגט פארן באשעפער, 
נגעריגע, און דען האב איך נישט געגעבן צו עסן פאר הו

. האט איהם דער באשעפער 'אנגעטרינקן דארשטיגע
איוב, ביז נאכנישט אנגעקומען צו האלב פון 'געענטעפרט, 

וואס אברהם אבינו האט געטוהן, דו זיצט און ווארטס אין 
שטוב און די געסט קומען אריין צו דיר, און דו גיבסט זיי צו 

ואס זיי זענען געוואוינט צו עסן. אבער אברהם האט עסן ו
איז ארויס און זיי נאכגעגאנגען און  נישט אזוי געטוהן, ער

נאכגעזיכט, און ווען ער האט געטראפן געסט האט ער זיי 
אריינגענומען אין שטוב און זיי געגעבן צו עסן מער פון וואס 

, נאר ער האט זיי זענען צוגעוואוינט. און נישט נאר דאס
אויפגעבויעט פאלאצן אויף די וועגן, און ער האט דארט 

ט עסן און טרינקן, און א יעדער וואס איז דארט אריינגעלייג
דורכגעגאנגען איז אריין דארט, און געגעסן און געטרינקן און 

 ."'געבענטשט דעם אייבערשטן

מען פון דעם, אז מיט די גרויסע חסד וואס איוב זעהט 
דאס איהם נישט געראטעוועט פון האט געטוהן, האט 

אז טאקע איוב איז איז זייער שווער,  'שלעכטס. און לכאו
נישט אנגעקומען צו די גרויסע דרגה פון חסד אזוי ווי אברהם אבינו, אבער דאך 
האט ער דאך געטוהן געוואלדיגע חסדים, איז פארוואס איז דאס נישט געווען 

 גענוג איהם צו ראטעווען פון שלעכטס.

די אז לויט ווי מיר האבן פריער מסביר פארשטייט מען שוין זייער גוט, אבער 
אונטערשייד צווישן אברהם אבינו מיט נח און איוב איז נישט נאר געווען אין די 

און אין די  קוואליטעט)-( 'איכות'פון די חסד, נאר בעיקר אין די  קוואנטום)-( 'כמות'
גאנצע צוגאנג פון די חסד. נח, וויבאלד עס זענען געווען בעלי חיים אין די תיבה, 

געהאט אויף זיי, און זיך געפארעט  רחמנותעסן, האט נח און זיי האבן געדארפט 
אזוי אויך איוב, ווען עס . 'איש צדיק'מיט זיי, דעריבער ווערט ער טאקע אנגערופן 

זענען געקומען צו איהם געסט האט ער רחחמנות געהאט אויף זיי, אז זיי זאלן 
נישט דארפן זיך פלאגן אזוי פיל, און אז זיי זאלן האבן צו עסן און צו טרינקן, 

 .רחמנותאבער איז געקומען פון די מדה פון 

וואס דעריבער איז , חסד אברהם אבינו, זיין גאנצע מציאות איז געוועןדאגעגן 
ער ארויס אין די גאס און געזוכט געסט, וואס דאס קומט נישט פון רחמנות אויף 

וואס דעריבער  ארימעלייט, נאר פון זיין אזוי גוטהארציג און וועלן געבן און געבן.
מער וויפיל זיי דארפן, און האט אויך  'האט ער געגעבן פאר א יעדעם אפי

הייזער אויף די וועגן, כדי אז א יעדער איינער זאל קענען אויפגעשטעלט גאסט 
, און דעריבער ווערט נאר ער הנאה האבן און זיך דערקוויקן פון די גאסט הויז

  .'איש חסד'אן אנגערופן 

האט "זאגט  'ווי די גמ י)"ורש :(דף מט מסכת סוכהשטייט שוין קלאר אין  יסודדי 
איז גרעסער פון צדקה, ווייל עס שטייט אין רבי אלעזר געזאגט, גמילות חסדים 

אויב א מענטש זייעט איין איז , (הושע י, יב)ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד  פסוק
, ווייל אפשר וועט עס נישט וואקסן)-(ער נאכנישט זיכער צו ער גייט עס קענען עסן 

 . "וודאי עסןאויב אבער שניידט ער שוין אפ די תבואה וועט ער עס א

וואס איז נישט אזוי  צו איינזייעןצדקה צוגעגליכן האט נביא מען אז די זעהט 
וואס איז יא זיכער הנאה צו האבן פון  אפשניידןגמילות חסדים צו און , זיכער
 דעם.

און רבי אלעזר האט געזאגט, מען "ווי פאלגענד:  'זאגט דארט די גמנאך 
לויט וויפיל חסד עס ליגט אין דעם, אזוי ווי  ווערט נישט באצאלט אויף צדקה נאר

 .'זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד' עס שטייט אין פסוק

גמילות נאר לויט וויפיל "ווי פאלגענד:  'טייטשט דארט די גמ 'י הק"רשאון 
, און דאס זיך פלאגן איז די 'צדקה'חסדים עס איז דא אין דעם. דאס געבן איז די 

אדער ער פלאגט זיך אז עס זאל  אז ער טראגט עס אהייםצום ביישפיל, . 'חסד'
צום ביישפיל אז  פון די תבואה, מעיל)-(איהם אויסקומען אסאך 

ער גיבט איהם שוין אפגעבאקענע ברויט אדער א בגד 
אנצוטוהן, אדער גיבט איהם געלט אין די צייט ווען עס איז דא 

ן זיין צו קויפן תבואה בשפע, כדי אז ער זאל נישט אויסגעב
און אין ווארט, ער לייגט צו זיין קאפ און  ישט.געלט פאר גארנ

  ל.". עכ"הארץ צו דעם טובה פון דעם ארימאן

מען דא עס איז דא צוויי חלקים אין געבן, איינס, איז זעהט 
דאס איז דא  דאס עצם מצוה פון געבן פאר יענעם. צווייטענס,

געניש און דאס זיך זארגן אז יענער זאל האבן ווי בעסער אלפ
אסאך גרעסער ווי  נאך איזפון דעם און גרינגער. און די מעלה 

, און נישט נאר אז עס איז גרעסער, נאר די שכר דאס עצם געבן
פון דאס געבן, ווענדט זיך אין וויפיל מען האט טאקע זיך 

 ימאן.געזארגט און געמיינט די טובה פון דעם אר

צו דען אז מען באגלייט נישט ווערט מען שוין  » 

  ?!געהארגעט
מיט דעם קען מען פארשטיין אן אינטרעסאנטע זאך און 

, אז די זקני וואס מיר טרעפן ביי די פרשה פון די עגלה ערופה
ְפכוּ  לֹא ָיֵדינוּ  בית דין האבן געדארפט זאגן ם ֶאת ׁשָ ה  ַהּדָ  ַהּזֶ

איז מסביר  :)מה סוטה( משנהאון די  , )ז, כא דברים( ָראוּ  לֹא ְוֵעיֵנינוּ 
צו דען איז איינעם איינגעפאלן אז די זקני בית דין האבן איהם "

(איז פארוואס האבן זיי געדארפט זאגן אז מיר האבן איהם געהארגעט 

, נאר זיי האבן געמיינט צו זאגן, אז ער איז נישט נישט געהארגעט)
ט אן קיין בן איהם אוועקגעשיקהאאז מיר געקומען צו אונז 

 אז מיר האבן איהםהאבן איהם נישט געזעהן  עסן, און מיר
  ."געלאזט גיין אן צו באגלייטן

לכאורה איז דאס זייער נישט פארשטענדליך, ווייל וואספארא שייכות אבער 
האט דאס נישט באגלייטן מיטן זיין שטארבן. מילא מען זאגט אז מיר האבן איהם 

געלאזט גיין אן קיין שפייז, ווייל אן דעם קען ער טאקע שטארבן אויפן וועג נישט 
אבער צו מען האט איהם יא באגלייט אדער נישט, וואס וועט דאס  פון הונגער,

 העלפן צו ער זאל יא אדער נישט שטארבן.

לויט ווי מיר האבן מבאר געווען קען מען דאס זייער גוט פארשטיין, אבער 
עס איז נאך אסאך מאל וויכטיגער ווי דאס געבן עסן. ווייל ווען מען ווייל אדרבה, 

ווייל ער פילט אז מען האט גיבט א מענטש צו עסן קען ער זיך שעמען פון דעם, 
און אויב גייט ער אוועק מיט . 'נעבעך', און ער פילט זיך ווי א 'רחמנות'אויף איהם 

מוראל, וואס דאס קען גורם  אזא צוקלאפטע געפיל קען דאס איז שטערן צו זיין
שלאגן צוריקזיין אז אויב וועט איהם באפאלן רויבער, וועט ער זיך נישט קענען 

 .מיט זיי און זיי באזיגן

גיבט א געפיל פאר דעם מענטש אז ער איז חשוב און דאס באלייגטן  דאגעגן
בן. וואס דער מענטש דארף הא 'צורך'וויכטיג, ווייל עס קומט נישט פון עפעס א 

דעריבער נאכן ווערן באגלייט, האט דער מענטש א דערהויבענע געפיל און 
 מוראל, וואס דאס קען איהם העלפן זיך צו שלאגן מיט רויבער און זיי באזיגן.

איינס, איז דאס  "...

עצם מצוה פון געבן 

פאר יענעם. 

צווייטענס, דאס איז 

דא פלאגעניש און 

דאס זיך זארגן אז 

יענער זאל האבן ווי 

בעסער און גרינגער. 

און די מעלה פון 

נאך אסאך דעם איז 

גרעסער ווי דאס 

 ..."עצם געבן



. געבעטן פונעם שיסל .

יו"ל בתלמידי תורה דשיכון סקווירא יע"א / בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  פרשת וירא / גליון שכ"ב

פון ביינאכט איז שוין דער מצב נישט געווען אזוי פשוט, חאצקעלע 
צעבויגענע  א  מיט  גאגאנגען  איז  אלעס  און  מיד,  זייער  געווען  איז 

פיטום.

ער האט געוואלט טרינקען פאר'ן שלאפן, האט ער זיך אנגעפילט 
א גלאז מיט עפעל דזשוס, און אזוי האלטנדיג דאס גלאז אין האנט, 
די  ביי  איבערגעלאזט  עפעס  האט  ער  אז  דערמאנט  זיך  ער  האט 

סינק נעבן זיין שטוב.

איז  און  גלאז...  אנגעפילטן  מיט'ן  געלאפן  אהין  ער  איז  שנעל 
גלאז,  ליידיגע  געלאפן, דאסמאל שוין מיט א האלב  צוריק  נאכדעם 

איבערלאזנדיג האלב פון זיין טרינקען אויסגעשפרייט אויפ'ן פלאר.

נאכדעם  ער  איז  אויף...  איין דאס עסט מען  מ'פלאנצט  וואס  און 
די  אין  טעפל-שיסל  מיט'ן  און  וואסער,  נעגל  אנגרייטן  געגאנגען 
זיין עפל דזשואס,  אויף  אויס  גליטש  א  געגעבן  זיך  האנט, האט ער 

און אלעס איז ארויסגעפאלן פון זיין האנט.

און אז ס'געלונגט געלונגט עס... ער אליין איז אויך אראפגעפאלן, 
אבער טאקע פונקט דארט וואו אלע וואסער האט זיך אויסגעגאסן, 

אזוי אז ער אליין איז געווארן א וואסער מען.

צעמישטערהייט איז ער געלאפן צו א ווינקל אויסטון זיינע שיך, 
געווען  און ער האט א רגע דערנאך פארגעסן דערפון, אזוי איז ער 

פארזיכערט אז צופרי וועט ער עס דארפן זוכן.

ער  האט  רואיגער,  אביסל  ווערן  און  זיין  מסדר  זיך  אנשטאט 
איז  אלעס  שנעלער,  נאך  און  שנעלער  נאך  זאכן  טון  אנגעהויבן 

געפלויגן... און ערגעץ ווען איז ער אויך אריינגעפלויגן אין בעט.

און אזויווי מ'לייגט זיך אזוי שטייט מען אויף, איז ער אויפגעשטאנען 
שפעט און צעמישט.

א  אין  ארויסגעלאזט  באלד  זיך  ער  האט  זייגער,  דעם  זעענדיג 
מלחמה מיט'ן זייגער צו קענען כאפן דעם באס... ער האט זיך גאנץ 

פיין גערוקט, אבער נאר ביז די שיך.

ער  האט  איז,  שיך  זיין  וואו  טראכטן  אנגעהויבן  האט  ער  ווען 
ער  האט  זוכערייען,  שעה  האלבע  א  קומט  יעצט  אז  פארשטאנען 
זיך אונטערגעגעבן אונטער דעם זייגער, און האט זיך ארויסגעלאזט 

אויף א זוך אקציע.

נאך צוואנציג מינוט האט ער געטראפן איין שיך, און ער האט עס 
יונגערע  זיין  הויז,  אין  גיין  ארום  אזוי  אנגעהויבן  האט  און  אנגעטון 

"ישיבת דוד המלך" נעמט אויף בברכת ברוכים הבאים בשם השם

 תלמידי כיתה ח' פון תלמוד תורה באר יוסף
וועלכע שליסן זיך אן דעם וואך, צו זאגן תהילים אין די מסגרת פון ישיבת דוד המלך
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ברודער האט פרעגט אים: "חאצקעלע וואו איז דיין אנדערע שיך?".

חאצקעלע: "איך ווייס נישט, איך דארף עס זוכן".

האסט  דו  וואו  פלאץ  זעלבע  די  אויף  עס  איז  "אפשר  ברודער: 
געטראפן די ערשטע?".

איך  ערשטע  די  געטראפן  נישט  איך  האב  "גראדע  חאצקעלע: 
נישט אויף  זיכער  ליגט  די ערשטע  און  צווייטע...  די  האב געטראפן 
די זעלבע פלאץ, ווייל איך לייג קיינמאל נישט מיינע ביידע שיך אויף 

איין פלאץ".

ברודער: "פארוואס?".

די  כאטש  זאל  פארלוירן,  ווערט  איינס  אויב  "ווייל  חאצקעלע: 
אנדערע בלייבן".

געפינען  מען  האט  ענדליך  און  זוכן,  געהאלפן  האט  ברודער  דער 
זיין אנדערע שיך.

ווי נאר ער האט אנגעטון דעם שיך, איז ער ארויסגעלאפן פון הויז, 
אן נעמען עפעס אין מויל.

אוועקגעזעצט,  זיך  און  חדר  אין  אנגעקומען  איז  ער  ווען  ערשט 
האט ער געכאפט ווי שטארק הונגעריג ער איז.

גייט עס, א מענטש דארף  ער האט גארנישט געקענט טון... אזוי 
זיינע אייגענע טעותים... ער האט בלויז געקענט  אליין באהאנדלען 

ווארטן מיט געדולד אויף לאנטש.

אנגעקומען. חאצקעלע  עס  איז  ווארטענישן  שווערע  לאנגע  נאך 
און  טעלער,  א  גענומען  האט  ער  רום,  לאנטש  אין  אריין  באלד  איז 
איז מיט דעם צוגעגאנגען צום קעכער ער זאל אים אריינלייגן עפעס.

אנגעפילט  לעפל  לאנגן  גרויסן  א  מיט  האט  קעכער  דער 
חאצקעלעס טעלער. חאצקעלע האט געמאכט א ברכה מיט כוונה 

און ער האט געגעסן.

נאך אזעלכע מיטמאכענישן איז ער געווען זייער הונגעריג און ער 
פארנומען  געווען  דאן  איז  קעכער  דער  אביסל,  נאך  געוואלט  האט 
און  שיסל  צום  צוגעגאנגען  חאצקעלע  איז  אנדערש.  עפעס  מיט 

געבעטן: "ביטע שיסל, אפשר געבסטו מיר נאך?".

ער  האט  געמאכט.  וואוסנדיג  נישט  בכלל  זיך  האט  שיסל  די 
מיר  געבסטו  "אפשר  לעפל:  לאנגן  גרויסן  פונעם  בעטן  אנגעהויבן 

נאך אביסל?".

און גארנישט, קיינער מאכט זיך נישט וואוסנדיג פון אים.

א אינגל וואס האט באמערקט וואס חאצקעלע טוט, קומט צו צום 
אים און זאגט אים: "חאצקעלע, בעט פונעם קעכער".

חאצקעלע: "אה, ווייל ער קען אויך געבן".

אינגל: "ניין, ווייל 'נאר ער' קען געבן".

די  הייסן  קען  ער  הבית,  בעל  איז  ער  הייסט,  "וואס  חאצקעלע: 
שיסל זאל געבן רשות צו נעמען פון דעם עסן".

אינגל: "וואס רעדסטו דא? די שיסל קען גארנישט, די לעפל קען 
גארנישט, נאר דער קעכער קען טיילן".

דעם  בעטן  ס'זאל  אז  שיסל,  דעם  בעטן  איך  "זאל  חאצקעלע: 
קעכער?".

גיי גלייך צום קעכער, בעט פון אים,  אינגל: "לאז אפ דעם שיסל, 
ווייל נאר ער קען דיר געבן, ער פילט אן דעם שיסל, און ער ליידיגט 

עס אויס, און ער טיילט פון דעם ווען ער וויל".

פון וואס מאכט מען געלט? וויאזוי האט מען פרנסה?

פון דעם ביזנעס, פון יענע ביזנעס... מ'גייט דאס טון, מ'גייט יענס 
טון...

אין אנדערע ווערטער... מ'גייט רעדן צום שיסל.

שיאמין אז ער זאל גלייבן שפרנסתו  ווי דער מאור עינים זאגט... 
אין  נאר  בידו יתברך לבדו  איבערגעגעבן  איז  פרנסה מסורה  זיין  אז 
די האנט פונעם אייבערשטן, ועל ידי זה און דורכדעם, אז ער גלייבט 
דאס יבקש ממנו באמת וועט ער בעטן פונעם אייבערשטן מיט אן 
אמת, ווייל ער ווייסט אז נאר ער קען געבן, און נאר ער וועט געבן. 

)ליקוטים עמ' תקלו(

אלעס ארום איז בלויז אזויווי א שיסל און א לעפל מיט וואס דער 
אייבערשטער געבט.

א פרייליכן שבת

צו הערן די מעשה רופט קול התורה 8 - 4 - 2 - 845-678-8363, די מעשה פון דעם וואך איז אויף 198#



אין זיין ספר “דרך עץ חיים”, שרייבט דער רמח”ל א וויכטיגן דרך אין עבודת השם, וואס 
עס זאל טראכטן אן ערליכער איד וואס וויל אנקומען צו זיין חשוב און אנגענומען אין 
די אויגן פון השי”ת. דער רמח”ל זאגט: “האדם החושב על זה קרוב אל השלימות מאד”, 
דער מענטש וואס טראכט דערפון איז זייער נאענט צום שלימות’דיגן ציל פאר וועלכן 
ופעולתה  וחזקה...  גדולה  היותר  “תרופה  אן  דאס  רופט  ער  געווארן.  איז באשאפן  ער 
צו  עצה  עפעקטיווסטע  די  רעצעפט,  העכסט-ווירקזַאמסטער  דער  רב”,  ופריה  גדולה 
דערגרייכן שלימות, וואס דער תועלת דערפון איז גאר גרויס און חשוב. און אויב דער 
רמח”ל זאגט אזעלכע שטארקע ווערטער דערויף, איז ווערד אז מיר זאלן זיך צוהערן.

וואס באדייט דאס טאקע פאר אונז? זאגט דער רמח”ל, אז דער מענטש מוז טרעפן 
צייט, ער מוז זיך מאכן צייט יעדן טאג, זיך מתבודד צו זיין און מתבונן זיין אין טייל פון 
די וויכטיגסטע פראגעס פון לעבן. און אט איז איינע פון די יסודות’דיגסטע פראגעס – 
זאגט דער רמח”ל – אין וואס יעדער איד דארף אריינטראכטן. ער דארף זיך פרעגן: וואס 
האט אברהם אבינו געטון, וואס השי”ת האט אים דערפאר אזוי שטארק ליב געהאט, אז 
זיין דער פאטער פון דער גאנצער הייליגער אידישער  ער האט אים אויסגעקליבן צו 
אומה? און נאכדעם וואס דער מענטש וועט פיל אריינטראכטן אין די וועגן פון אברהם 
אבינו, זאל ער זאגן: “ואעשה כן גם אני”, אויך איך וועל טון אזוי. איך וועל אויך גיין אין 
די דרכים פון אונזער פאטער אברהם, די וועגן וואס וועלן מיר העלפן געפינען חן אין 

די אויגן פון השי”ת.

ווי אזוי קען א מענטש זאגן, “איך וויל זיין אזוי ווי אברהם אבינו?” אויב ער ווייסט 
נישט וואס אברהם אבינו האט בכלל געטון? דעריבער דארף א מענטש זיך מאכן צייט 
אזוי אברהם אבינו  ווי  אויספירליך  און  זיין פארנומען לעבן, אריינצוטראכטן טיף  אין 
ווער  אבינו,  אברהם  וועגן  מעשיות  פיל  דאך  ווייסן  מיר  געווירקט.  און  געלעבט  האט 
ווייסט דען נישט? מיר מיינען אז מיר ווייסן, אבער אייגנטליך ווייסן מיר זייער ווייניג. די 
מחשבות וואס פילן אן אונזערע מוחות זענען פארנעפלטע, און צומאל אפילו קינדישע. 
דעריבער, אויב איינער וויל מצליח זיין אין דעם פראגראם, אנצוקומען צו גרויסקייט, 
מוז ער ערשט אפלערנען טיף און גרינטליך ווי אזוי אברהם אבינו האט זיך אויפגעפירט 

 ווי אזוי יעדער מענטש קען זיין
ווי אברהם אבינו

תורת 
אביגדור
משיעורי הגה"צ רבי אביגדור מיללער זצ"ל

בס"ד  פרשת
וירא
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און געלעבט אויף דער וועלט.

וואס דערציילן אונז די פסוקים וועגן אברהם אבינו? ווי אזוי האט 
לערנען  לאמיר  לעבן?  זיין  געפירט  ריז  גרויסער  דאזיגער  דער 
צוזאמען אביסל וואס מיר ווייסן פון אברהם, און צוזאמען וועלן 
מיר קענען אנהייבן גיין אויף דעם וועג וואס פירט צו גרויסקייט.

ביים אנהייב פון דער היינטיגער פרשה לערנען מיר: “והוא יושב פתח האוהל כחום 
ווען דער טאג איז  היום”, און אברהם אבינו איז געזעסן ביים אריינגאנג פון געצעלט 
זיין  פון  טיר  דער  ביי  געזעסן  איז  אברהם  אז  אונז  זאגט  תורה  די  ווען  הייס.  געווען 
געצעלט, זוכנדיג וועג-וואנדערער אין דער מדבר-געגנט צו טון מיט זיי חסד, דארפט 
איר פארשטיין, אז דאס איז נישט געווען בלויז אן איינמאליגע געשעעניש. עס איז נישט 
געווען עפעס וואס האט פאסירט נאר איין מאל אין יאר, ווען עס איז געקומען די צייט 
פון פרשת וירא. די תורה אנטפלעקט אונז דערמיט א דרך, אויף וועלכן אברהם אבינו 
איז שטענדיג געגאנגען. דאס איז געווען זיין שטענדיגער און קביעות’דיגער שטייגער, 
וועט  ער  אז  האפנדיג  טאג,  איינציגן  יעדן  געצעלט,  זיין  פון  אריינגאנג  ביים  זיצן  צו 
טרעפן א וועגגייער וועמען מכניס אורח צו זיין. די דאזיגע ווערטער פון פסוק זענען 
“בנין אב”, א מאדעל, פאר’ן גאנצן התנהגות פון אברהם אבינו. שטענדיג האט ער  א 
אויסגעזוכט די נויטבאדערפטיגע וועגגייער, כדי צו טון מיט זיי חסד. “והוא יושב”, איז 

שטענדיג געזעסן. אייגנטליך דער באדייט: אברהם איז 

דער  אין  ארויסגעלאפן  איז  אבינו  אברהם  ווי  דערציילט  תורה  די  ווען  אויך  אזוי 
אז  זיך  בעטנדיג  און  זיי  צו  זיך  בוקנדיג  געסט,  די  באגריסן  צו  כדי  היץ  גליענדיגער 
דאס פאלגנדע:  איר פארשטיין  דארפט  הכנסת-אורחים,  זיין  אין  אריינקומען  זאלן  זיי 
די  מיט  חסד  טון  צו  געצעלט  זיין  פון  ארויסלויפן  אלעמאל  פלעגט  אבינו  אברהם 
נויטבאדערפטיגע. אוודאי רעדט די תורה דא פון אן אויסנאמס-פאל; עס איז געווען א 
קאכעדיג-הייסער טאג, און אברהם, אן עלטערער מענטש, וואס האט זיך נאך געהאלטן 
אינמיטן ערהאלן פונעם ברית מילה און האט געליטן יסורים, האט זיך אנגעשטרענגט 
איינצולאדן די געסט צו זיך אין שטוב. געוויס איז אים נישט אנגעקומען לייכט יענעם 
טאג זיך צו האלטן געטריי צו זיינע חסד-מעשים, אבער נישט קוקנדיג דערויף, האט ער 
זיך געהאלטן פעסט און איז ווייטער געגאנגען אויף דעם דרך, אויפ’ן לעבנס-וועג וואס 
ער האט זיך אויסגעקליבן – א לעבן פון טון חסד פאר אנדערע. די תורה ברענגט ארויס 
דעם דאזיגן ספעציעלן פאל נאר כדי מיר זאלן פארשטיין אז דאס איז אלעמאל געווען 

דער דרך פון אברהם.

און נישט בלויז האט אברהם אבינו גערן געטון חסד ווען עס האט זיך אים געמאכט 
אזעלכע  אונטערקומען  טאקע  זאלן  עס  אז  ערווארט  האט  ער  נאר  געלעגנהייט,  די 
געלעגנהייטן, אז ער זאל קענען דינען השי”ת מיט חסד. די גרעסטע געפאר פאר אים 
איז געווען אז ער וועט פארלירן די געלעגנהייט צו טון חסד פאר אנדערע. אברהם האט 
געזוכט צו טון חסד, ווייל ער האט געלעבט א לעבן וואס איז געווען דורכגעדרונגען מיט 

ליבשאפט צו דערפרייען די הערצער פון אנדערע מענטשן.

א לעבן פון 
טון חסד פאר 

אנדערע
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און דאס איז געווען די סיבה, וואס כאטש אברהם אבינו האט געליטן יסורים, איז ער 
אנטקעגנגעלאפן די מענטשן וואס זענען געגאנגען אין וועג. און כדי צו באקומען זייער 
זיי צו דער ערד און געזאגט,  זיך געבוקט פאר  זיי חסד, האט ער  הסכמה צו טון פאר 

“מיינע הארן... אל נא תעבור מעל עבדך”, גיי נישט אוועק פון דיין קנעכט.

וואס  חולה,  א  מענטש,  עלטערער  אן  פאר:  דא  קומט  עס  וואס  פאר  אייך  שטעלט 
ליידט יסורים, לויפט, בעט זיך, ווארפט זיך צו דער ערד – און דאס אלעס ווייל ער וויל 
טון חסד. ער לויפט אהין און צוריק פונעם געצעלט צו די געסט, צו די רינדער און טוט 
אלעס וואס מעגליך מהנה צו זיין זיינע געסט - א פָאר וואנדערנדיגע אראבער - דאס 

מערסטע וואס שייך.

א  מיט  געווען  זענען  געטון  האט  אברהם  וואס  חסד  מעשי  אלע  די  אז  זעען  מיר 
זיי...און אברהם האט זיך געאיילט  גרויס זריזות. “און ]אברהם[ איז געלאפן אנטקעגן 
צום געצעלט, צו שרה...און ער האט געזאגט, אייל זיך צו... און צום רינד איז אברהם 

מאכן”. צו  עס  געאיילט  האט  און  יונג  צום  געגעבן  עס  האט  ער  געלאפן...און 

אברהם איז אלעמאל געלאפן צו טון חסד - ווייל לויפן ווייזט אויף חשק. “רץ” – לויפן 
איז דער זעלבער שורש ווי “רצון” - ווילן. ווילן און חשק זענען א סימן פון ליבשאפט. 
אזוי שטארק האט אברהם ליב געהאט דעם באשעפער, אז עס איז געווען ביי אים חשוב 

און טייער צו טון יעדן שריט פון עבודת השם.

עס איז נישט קיין ספק, אז אויב מיר אליין וואלטן געווען דארט און 
זיינע  באטראכט  מיר  וואלטן  אברהם,  פון  אויפפירונג  די  צוגעזען 
צו  בלויז  “איבערגעטריבן”  זאג  איך  איבערגעטריבן.  אלס  שריט 
היטן אויף אונזער כבוד, אבער אייגנטליך וואלטן מיר באטראכט זיין אויפפפירונג ווי 
אומזיניג און אומפאסיג פאר אזא גרויסן מענטש; צו עקסטרעם פאר אונז. “משוגע איש 
הרוח” )הושע ט, ז( – דער מענטש פון גייסט - דער וואס איז איבערגעגעבן אינגאנצן 
צו השי”ת – ער זעט אויס אין די אויגן פון אנדערע מענטשן ווי – א משוגענער. אזוי איז 
ווערן באטראכט  גרויסן מענטש  יעדן  פון  און עבודת השם  די מעשים  דאס אלעמאל. 

אלס אומ’שכל’דיג דורך מענטשן וואס זענען נישט אויף זייער מדריגה.

אבער פון וואנעט האט זיך עס גענומען אט-דער “עקסטרעמיזם”, און וואס איז געווען 
די סיבה, וואס האט געפירט אברהמ’ען - דעם גרעסטן ָאריגינעלן דענקער וואס האט 
ווען אמאל געלעבט - צו ווידמען זיין לעבן פאר’ן אידעַאל פון חסד? צי איז דאס געווען 
פשוט א מענטש מיט א ווייך הארץ, וואס ער זארגט און פילט פאר אנדערע און קען 
נישט צוקוקן ווי אנדערע ליידן? ניין, דאס איז נישט קיין גרויסקייט – ס’איז גלאט אן 
אינסטינקט. דער אינסטינקט צו טון גוטס איז וויכטיג, זייער וויכטיג, אבער נאר ווי א 
דער  אין  איינגעווארצלט  טיף  ליגט  וואס  גדלות,  אמת’ע  דאס  ארויסצוברענגען  מיטל 
נשמה פונעם מענטש. די מעשי חסד - אייגנטליך דאס חסד-לעבן - פון אברהם אבינו, 
איז געווען פיל טיפער. עס האט געהאט אירע ווארצלען אין זיין אלגעמיינער לעבנס-

השקפה, זיין בליק אויפ’ן תכלית פון זיין לעבן.

א “פארשער 
פון נאטור”
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בלויז נאך פיל יארן פון מחשבה, איז אברהם אבינו אנגעקומען צום דאזיגן לעבנס-
בליק. און די דאזיגע השקפת החיים האט ער באזירט אויף א התגלות. מיר מיינען דא 
נאטור.  דער  פון  אנטפלעקונג  די  נעמליך,  זין,  סעפציעלן  געוויסן  א  אין  “התגלות”  א 
אברהם אבינו איז געווען א גרויסער “פארשער פון נאטור”. פיל, פיל גרעסער ווי אלע 
פראפעסארן אין די קאלעדזשן וואס “שטודירן נאטור”. ווייל זיי האט מען אויסגעלערנט 
צו זיין נאראנים. זיי שטודירן, אבער פאקטיש ווייסן זיי לגמרי גארנישט. אברהם האט 
א  מיט  ער  האט  געטראכט  און  טראכטן.  צו  אויף  יוגנט-יארן  זיינע  אלע  אויסגעניצט 
קלארן מח, א מח וואס איז נישט געווען פארפלעקט פון די שרייבערייען און געדאנקען 
פון די רשעים וואס לייקענען אין בריאת העולם. ער האט אלעמאל געקוקט ארום זיך 
אויף דער בריאה און האט באוואונדערט דעם פלאן און תכלית פון וועלט-באשאף. דאס 
אלץ וואס איר האט געהערט דא - וויפיל שעה’ן איר זאלט מיך נאר האבן אויסגעהערט 
וואס מיר זעען אין דער בריאה - איז גארנישט אין  וועגן די נפלאות הבורא  רעדנדיג 
פארגלייך מיט וואס אברהם אבינו האט אנטדעקט אין די פריע יארן פון זיין לעבן. און 
אפילו דאס וואס מיר שמועסן דא יעצט איז בלויז א טראפן אין ים פון דעם וואס אברהם 
אבינו האט געטראכט. ער האט שטודירט די זרעים, די פרוכטן און פלאנצונגען, דעם 
פראצעס ווי אזוי עס פונקציָאנירן די קערפערס פון מענטשן און בעלי חיים, די געפילן 
פון מענטשן. ער האט באטראכט דעם ברייטן הימל, די זון די לבנה, די וואלקנס און דעם 

רעגן. שעה’ן און טעג און יארן פון טראכטן וועגן אלעם וואס געפינט זיך ארום אים.

און אברהם, דער יונגער און שטענדיג-נייגעריגער און פָארשערישער מענטש, האט 
באפרידיגט  נישט  זיך  האט  ער  געזען.  האט  ער  וואס  אלעם  וועגן  שאלות  געפרעגט 
בריאה.  גאנצער  דער  אין  ליגט  וואס  חכמה  אומענדליכע  די  אנערקענען  מיט’ן  בלויז 
אוודאי האט ער געזען, אז עס איז פאראן א פלאן און א תכלית. געוויס האט ער דערזען 
אין  הוא  געזען הקדוש ברוך  נאטור. ער האט  אין דער  ליגט  וואס  געטליכע חכמה  די 
דער וועלט ארום זיך! אבער דאס איז געווען בלויז דער ערשטער טריט. אברהם האט 
געפרעגט שאלות, און נאך שאלות. און די אלע שאלות האבן אים געפירט צו איין און 

דעם זעלבן ענטפער. און אט דאס איז אונזער היינטיגער שמועס.

ער  האט  וועלט,  דער  אין  שפאצירט  האט  אברהם  בשעת 
באטראכט דעם ענדלאזן אויסוואל פון פארגעניגנס וואס זענען 
אז  געוואוסט,  גוט  גאנץ  האט  ער  מענטש.  פאר’ן  צוגעשטעלט 
דזשינדזשער  פעפער,  ָאן  אויך  עקזיסטירן  קען  מענטש  דער 
וועלכן  פאר  און  אזוי,  אויב  פארוואס,  צימרינג.  און  )אינגבער( 
אלע  די  וועלט  זיין  אין  איינגעפלאנצט  השי”ת  האט  צוועק 
ווי  אויס,  דאך  זעט  עס  געפרעגט.  זיך  אברהם  האט  געווירצן?  סארטן  פארשידענע 
דאס אלעס איז איבעריג, און אז מיר וואלטן זיך געקענט באגיין אן דעם. און נאך פיל 
די פארשידענע עסנס, איז אברהם  פון  די אלע הנאות פונעם טעם  אין  אריינטראכטן 
געקומען צום אויספיר, אז אט דאס איז דער איינציגער תכלית פון דעם גאנצן אויסוואל: 

מענטשען. די  פאר  הנאה  געבן  זאל  השי"ת  אז 

פארוואס השי”ת 
האט באשאפן 

פעפער און 
צימרינג
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ווען אברהם איז דורכגעגאנגען נעבן א פרוכט-גארטן און האט געזען די רויטע עפל 
געזען  האט  ער  וואס  טרויבן,  גרינע  די  פון  דערמאנט  זיך  ער  האט  בוים,  פון  הענגען 
די  און  נעכטן.  געזען  האט  ער  וואס  באנאנעס  געלע  די  און  טאג.  אין  פריער  אביסל 
פערשקעס )ּפיטשעס(, און די יַאגדעס - די אלע זאפטיגע פרוכטן, וואס זייער טעם איז 
פארשידן איינס פון אנדערן. פאר א טיפש, א מענטש מיט א ליידיגן קאפ, וואלטן די 
סצענעס נישט געהאט קיין שום באדייט. אברהם איז אבער געווען א דענקער. און די 
זאכן וואס ער האט געזען האבן אים געברענגט א פארשטאנד אין די טיפסטע סודות 
פאר’ן  פארציטערט  געשטאנען  איז  און  געווען שאקירט  איז  אברהם  וועלט.  דער  פון 
חסד.  איז  דא   – מענטש  פאר’ן  אנגעגרייט  האט  השי”ת  וואס  געשמאקן  פון  אויסוואל 
האט איר אמאל פארזוכט דעם טעם פון דער ברוינער ערד? פרובירט עס אויס אמאל, 
ערד,  ברוינער  אט-דער  פון  אבער  אפעטיטליך.  אזוי  נישטא  ס’איז  אז  זען  איר  וועט 
זיי  האט השי”ת ארויסגעברענגט א שפע פון פירות און גרינצייג. און יעדע איינס פון 
קיין “עקסידענט”. דער טעם  נישט  האט איר אייגנַארטיגן, ספעציעלן טעם. טעם איז 
פון א מאראנץ איז אנדערש ווי א ּפיינעּפל, און א סטרָאבערי שפירט זיך אנדערש אין 
ווי א בלאבערי. אברהם האט באמערקט, אז אויסער די הנאות פון טועם זיין די  מויל 
פארשידענע סארטן פלייש און עוף, תבואה, פיש און גרינצייג, איז דער רצון השם אז 
מענטשן זאלן הנאה האבן פון זיסע, זויערע און ביטערע סארטן געווירצן, און דערנאך 
מאראנצן,  באנאנעס,  טרויבן,  )טשעריס(,  קַארשן  פון  טעם  דעם  פארזוכן  זיי  זאלן 
פארוואס  גרינסן.  און  פרוכטן  אלע פארשידענע  און  און טאמאטעס,  צוויבל  פיינעפל, 
דארף מען אזויפיל, פאר וועלכן צוועק? דער תכלית פון דעם אלעם איז צו געבן דער 
מענטשהייט אן אומענדליכן אויסוואל פון פארגעניגנס. אט דאס – האט אברהם ביי זיך 
אויסגעפירט – איז די איינציגע סיבה פון דער גאנצער שפע מיט פירות און ירקות, מיט 
זייערע פארשידענע קאלירן און געשמאקן, וואס השי”ת האט באשאפן אין זיין וועלט.

און אזוי האט אברהם געפרעגט הונדערטער און טויזנטער פראגעס. די אלע פרטים 
וואס מיר פארזעען און נעמען אן אלס זעלבסטפארשטענדליך, האט  פון דער בריאה 
אברהם באמערקט און אין זיי אריינגעטראכט. און די ענטפערס אויף די אלע פראגעס 
– נישט א טייל פון די ענטפערס, נאר די אלע ענטפערס – האבן אים דערפירט צו איין 
נאר  וואו אברהם האט  גאנצער בריאה,  אין דער  אויספיר: איבעראל,  זעלבן  און דעם 
געוואנדן זיינע בליקן, האט ער געזען דערין דעם חסד ה’. און אברהם איז געקומען צו 
דער הכרה, אז “עולם חסד יבנה”, די וועלט איז געבויט געווארן פאר’ן תכלית פון חסד. 
נישט בלויז איז דא א בורא עולם, נאר דער בורא איז א “חפץ חסד”, וואס זיין גאנצע 

כוונה איז צו טון גוטס, מחי’ זיין און דערפרייען דעם מענטש.

אט דאס איז געווען די העכסט-וויכטיגע אנטפלעקונג וואס אברהם האט געפונען אין 
דער נאטור: השי”ת ווייזט אונז מיט צענדליגער טויזנטער ביישפילן, אז דאס איז זיין 
רצון, צו דערפרייען די מענטשן, אז מענטשן זאלן הנאה האבן. און אויב דאס איז די זאך 
וואס זעט זיך דאס מערסטע אן אין דער נאטור, איז עס געוויס וואס השי”ת וויל אז מיר 

זאלן וויסן וועגן אים, מער פון אלעם. 



ו | תורת אביגדור באידיש

חודש חשון א גוטע געלעגענהייט

שאלה:
 פארוואס איז נישטא קיין שום יום טוב, אדער א תענית,

אין חודש חשון?

תשובה:
חודש  ווייל  איז,  ענטפער  דער 
חשון קומט גלייך נאך חודש תשרי, 
אזויפיל  פארלוירן  האבן  מיר  ווען 
ימים  די  צוליב  לערנען  פון  צייט 
האבן  יעצט  דארפן  מיר  און  טובים, 

דאס  צייט  גענוג 
איינער  ערפילן.  צו 
יעדן  לערנט  וואס 
טאג מיט בחורים אין 
וויי  אים  טוט  ישיבה, 
ער  ווען  הארץ,  דאס 
אזויפיל  פארלירט 
צייט צו לערנען מיט 
ראש  איז  דא  זיי. 

השנה, דא קומט יום כיפור, און דאן 
טעג  אסאך  זענען  דאס  און  סוכות, 

לערנען. פון  מ'פארפעלט  וואס 

אזוי אויך א ביזנעסמאן פארלירט 
און  ארבעט,  דער  פון  טעג  אסאך 

אויב איר ארבעט פאר א קאמפאני, 
אנטוישט  באלעבאס  אייער  ווערט 
מיט יעדן טאג, זעענדיג ווי איר נעמט 
דעם  פאר  ארבעט,  דער  פון  אפרו 
טוב.  יום  יענעם  פאר  און  טוב  יום 
גוטן  א  דארפט  איר 
תירוץ אים צו קענען 

אויפקלערן. דאס 

אן  קומט  דאן 
א  חשון,  חודש 
פון  חודש  גאנצער 
איר  דערגרייכונגען. 
יעדן  ארבעטן  קענט 
טאג, לערנען יעדן טאג, און דאס איז 
א גרויסע ברכה און געלעגנהייט צו 
נישטא  זענען  עס  פארשריט.  מאכן 
קיין  נישט  און  טובים  ימים  קיין 
תעניתים, עס איז דא אסאך צייט צו 

דערגרייכן.

בעריכה מיוחדת לקונטרס "גליונות לש"ק“ 

כל הזכיות שמורות

בקשה שלא לעיין בשעת התפלה

שאלות און
תשובות

 מיט
ר' אביגדור מיללער זצ"ל



a
a
a
a
a

מודה 
אני...

a
a
a
a
a
a

לקט רשימות רעיונות

התחזקות באמונה ובטחון 
וקבלת יסורים

מהרה"ח ר' מרדכי יצחק

בן פיגא יהודית סאמעט הי"ו

בעת אמירת "מודה אני" מידי יום ביומו

בבית הכלא

a
a
a
a

גליון קכ"ב - פ' בראשית - תש"פ לפ"ק

מודה אני אז מיר גייען 
זאגן "אתה בחרתנו" 

גוטן מודה דאנערשטיג, ב' דחול המועד זמן 
שמחתנו, אושפיזין דמשה רעיא מהימנא, ח"י 
תשרי תש"פ לפ"ק, בית הסוהר אויטעסוויל ניו 

יארק יצ"ו,  

עס איז יום טוב און דער נאמען פון דעם 
יו"ט איז זמן שמחתנו.

דער "מודה אני" פון היינט איז מיט'ן חיזוק 
פון דעם פאלגענדן סיפור אין צוזאמנהאנג 

מיט דעם התעוררות איבער שמחה. 

אינגל  קליין  א  געווען  אמאל  איז  עס 
דער  רבי  גערער  צום  געקומען  איז  וואס 
זיין  עצה  שואל  זיך  זי"ע  אמת  אמרי  בעל 
אויפשטיין  פון  שוועריגקייט  זיין  איבער 
נאך  מיט  מיעד,  אזוי  זייענדיג  אינדערפרי 
שוועריגקייטן, דער רבי האט אים געזאגט 
אז ווען דו שטייסט אויף אינדערפרי תיכף 
ווי דו עפענסט נאר דיינע אויגן  ומיד אזוי 
דארפסטו זיין אזוי אויפגעהייטערט אז מיר 
ווייסן אז אט אט גייען מיר מאכן די ברכות 

פון "שלא עשנו גוי", עכד"ק.

און היינט קען מען דאס פארשטיין נאך 
עשנו  "שלא  נאר  נישט  ווייל  מער,  אסאך 
זאגן  גייען  מיר  נאר  היינט,  מיר  זאגן  גוי" 
היינט "אתה בחרתנו"!, ממילא דארף דאס 
עס  נאר  ווי  אז  שמחה,  אזויפיל  פארמערן 
פון  אויפשפרינגן  מיר  דארפן  טאג  ווערט 
בעט מיט שמחה און אנהייבן "מודה אני".  למערכת להתענגמיוחד

בס"ד

כל מצותיך אמונה

נייעס פון טורמע
ועשית הישר והטוב

מודה אני טייטשן

מודה אני טייטשן



שמחה  מיר  פארמערן  אני  מודה  זאגן  דורך  און 

ווייל דער שורש פון שמחה איז נשפע פון אמונה 

מיר  זאלן  אמנתיך.  רבה  זאגט  אני  מודה  ובטחון. 

פיל  און  אמונה  אמת'ע  האבן  צו  זיין  זוכה  אלע 

ימים  די  פון  טעג  די  אין  נתחזק  ווערן  צו  בטחון 

טובים פאר די וואכן טעג וואס מיר גייען אט אט 

אריין. לאזן מיר זיין בשמחה. 

op

מיט מודה אני דערמאנט 
מען זיך די מעמד הר סיני

גוט מארגן מיט אלע ברכות, מיטוואך אסרו חג של 

חג השמחה, כ"ד תשרי תש"פ לפ"ק, , בית הסוהר 

אויטעסוויל ניו יארק יצ"ו, 

מיר זאלן אלע האבן אויסגעפועלט אלעס גוטס!

פון  אני"  "מודה  דער  אראפשרייבן  דא  וועל  איך 

"שמחת תורה" וואס איז געווען מיט די פאלגענדע 

התעוררות.

דער היילגער גר"א אויפ'ן פסוק )משלי ל"א כ"ה( "עוז 

'עוז'  אז  זאגט  ליום אחרון",  ותשחק  והדר לבושה 

איז ראש השנה וואס הקב"ה זיצט על כסא משפטו 

גאנצער  דער  און  באשאפונגען  די  משפט'ן  צו 

וועלט. 'והדר' איז סוכות וואס דאן נעמט מען די ד' 

מנים פונעם אתרוג וואס ווערט אנגערופן 'פרי עץ 

הדר' וואס דאס איז איר חיוב היום. 'ותשחק ליום 

אחרון' דאס איז שמיני עצרת ושמחת תורה, וואס 

דער פסוק זאגט אויף די טעג, )דברים ט"ז ט"ו( "והיית 

אך שמח". די גמרא אין סוכה זאגט אז דאס מיינט 

מען צו זיין פרייליך אין די לעצטע טעג פון יום טוב. 

האב איך געקלערט צו דאס מקשר זיין מיט מודה 

אני ווי מיר ווייסן אז אלע טעג פון דער אנהייב פון 

השנה,  ראש  פון  נוראים  ימים  די  דורכאויס  אלול 

יום כיפור, און אלע טעג פון סוכות אריינגערעכנט 

הושענא רבה, וואס דאס אלעס צוצוקומען צו דעם 

נקודה פון "אתה הראת לדעת כי השם הוא אלוקים 

ואין שום מציאות בלתי מציאות  אין עוד מלבדו" 

ה' בלבד. מיט דעם הייבט יעדער איד אן זיין טאג 

צו זאגן מודה אני צו אנערקענען השי"ת וואס דאס 

איז מיינט ותשחק ליום אחרון. 

מען  "ווען  פאלקס-ווערטל,  א  פארהאן  איז  עס 

נו  שוועריגקייטן,  מען  האט  מלחמה  א  אין  איז 

געט  וואס  דער  מלחמה?,  דער  געווינט  עס  ווער 

דער לעצטער פאטש!". דאס מיינט 'ותשחק ליום 

און  הכל  ככלות  אחרי  אז  אנערקענען  צו  אחרון' 

שום  קיין  פארהאן  נישט  איז  אלעסדינג  בעפאר 

אנדער מציאות ווי דאס מציאות השי"ת. ווען א איד 

הייבט אן דעם טאג מיט מודה אני וועט דאס אים 

שאפן אמת'ע אמונה מיט אן אמת'ע התקשרות צו 

השי"ת.

איז  אחרון'  'ליום  אותיות  די  זעהן  קענען  מיר 

ל'התחיל י'ום ו'יאמר מ'ודה א'ני ח'דש ר'ואה ו'יזכור 

נ'עמוד. ווען א איד זאגט מודה אני דערמאנט מען 

זיך די מעמד הר סיני פון קבלת התורה פון דאס 

אז  אנערקענען  מיר אלע  צייט דארפן  דער  צו  ניי 

די  צו  אריין  מיר  גייען  דעם  מיט  מלבדו  עוד  אין 

וואכנטעג.  

op

הושענא רבה מיט א שמחה
מיטוואך אסרו חג חג הסוכות, כ"ד תשרי תשע"פ לפ"ק, 

בית הסוהר אויטעסוויל ניו יארק יצ"ו, 

גוט מארגן מיט אלע ברכות, און א גוט קוויטל!

"הושענא רבה" איז א גרויסער טאג וואס איז דער 

ענדגילטיגער טאג פון יום טוב סוכות א צייט וואס 

איז  הוש"ר  וואס  כאטש  מחויב בשמחה,  איז  מען 

קיין  שייך  נישט  איז  עס  אויך.  משפט  פון  טאג  א 

בעסערע טאג פאר א משפט ווי א צייט פון שמחה 

אלעסדינג  באקומען  מען  קען  שמחה  מיט  ווייל 

בעסער. 

אין  חיזוק  די  מיט  איז  היינט  פון  אני  מודה  דער 

יירא".  לא  מי  שאג  "אריה  ח'(  ג'  )עמוס  פסוק,  דעם 

א',(  אות  השנה  ראש  )מסכת  זאגט,  הקדוש  של"ה  דער 

"הקדמונים נתנו סימן לימים הנוראים, אריה ראשי 

תיבות - אלול ראש השנה יום הכיפורים והושענא 

ווער  טעג.  פארכטיגע  די  זענען  דאס  וואס  רבה". 

מאידך  אבער  טעג?,  די  אין  נישט  דען  ציטערט 

גיסא וויאזוי קענען מיר מורא האבן אין א צייט פון 

מיט  צו שמחה.  א סתירה  דאך  איז  שמחה?, פחד 

איין זאך, פחד ווערט נעלם מיט אמת'ע שטארקע 

אמונה און בטחון. ווייל ווען מיר האבן אמונה ווייסן 

און  פאטער  אונזער  איז  שופט  דער  אז  דאך  מיר 

עולם  באהבת  ליב  אונז  האט  וואס  קעניג  אונזער 

דאס גרעסטע ליבשאפט וואס שייך און וועט אונז 

מסביר  מען  קען  דאס  פאלן.  לאזן  חלילה  נישט 

זיין, 'מי לא יירא', הייבט זיך דאך אן מיט א מ' און 

ענדיגט זיך מיט אן א', וואס איז ר"ת מ'ודה א'ני.

די  אין  אינדערפרי  אויף  שטייט  איד  א  ווען   

אין  מתבונן  זיך  איז  און  טאג  איעדער  און  טעג 

מיט  שטארקן  צו  זיך  זאגט  ער  וואס  ווערטער  די 

גארנישט.  פון  פחד  שום  קיין  נישטא  איז  אמונה 

זאלן מיר אלע האבן אמת'ע אמונה ובטחון זיך צו 

שאפן פיל שמחה פאר א גאנץ קיילעכדיג יאר. 

op



ועשית הישר והטוב
]בראשית[  לחם'  תאכל  אפיך  'בזעת  לסדר  ד'  יום 

אסרו חג סוכות תש"פ לפ"ק. 

טוב  יום  דערהויבענער  דעם  נאך  טאג  א  שטייענדיג 
מיטיילן  אביסל  געוואלט  איך  האב  שמחתנו,  חג  סוכות 
העבר  סוכות  טוב  יום  דעם  פון  הרגשים  שיריים  מיינע 
וואס  ענין  והטוב'  הישר  'ועשית  דעם  אין  לטובה  עלינו 
איר טייערע געטרייע חברי המערכת האט געפענט פאר'ן 
ברייטן פובליקום צו מזכה זיין און מעורר זיין דורך דעם 
ער  וואס  שליט"א  יצחק  מרדכי  ר'  פון  באפרייאונג  צום 
ליידט דאך מזה הענין 'דינא דמלכותא דינא' אז מיר זאלן 
דורך  שמים  רחמי  לעורר  טובות  קבלות  זיין  מקבל  זיך 

תשובת המשקל פון דעם רבים אויף דעם חטא. 

די וואך ליינען מיר אין די תורה הקדושה אין פרשת 
בראשית )ג יט( "ארורה האדמה בעצבון תאכלנה." )שם,( 
ערד  דער  איז  פארשאלטן  לחם",  תאכל  אפיך  "בזעת 
פלאג  שווערע  ביטער  מיט  הדעת,  עץ  חטא  דעם  צוליב 
שטערן  דיין  פון  שווייס  די  מיט  בלויז  עסן,  איר  וועסטו 
פון  חטא  דעם  נאך  ברויט.  שטיקעלע  א  עסן  וועסטו 
ווי  עדן  גן  אין  חוה  מיט  הראשון  אדם  עלטערן  אונזערע 
אלעס איז געווען בנמצא מיט א שפע אן קיין שום פלאג, 
זענען מיר פארשאלטן געווארן לדורי דורות מיט די גזירה 

פון 'פרנסה' - אז עס וועט אונז אנקומען זייער שווער. 

אין הכי נמי דאס איז א שטראף, אבער מיר ווייסן אז 
וואס השי"ת טוט אדער הייסט, איז אויך א  זאך  יעדער 
גזירה פאר אונזער טובה. נישט סתם א נקמה אין אדם 
תקנה  געטליכע  א  נאר  הדעת,  עץ  חטא  אויפ'ן  הראשון 
מיר  אז  עולם,  לדורות  רפואה  הייליגע  א  אחריו,  לזרעו 
א  זינד.  שום  קיין  אט  מיט  מער  דורכפאלן  נישט  זאלן 
אויך  איז  וואס  מעדיצין  גיט  וואס  דאקטער  א  ווי  משל 
ביטער, אבער היילט אויס דעם מענטש לחיים. אזוי האט 
פרנסה'  פאר  שווער  'ארבייטן  די  געגעבן  השי"ת  אונז 
אנדערש ווי אנדערע בעלי חיים ווי קיען און פערדן וואס 
ווי  ווילדע פעלדער אגאנצטן טאג די גראז  פאשן אין די 
יא  מוזן  מיר  אז   - עדן,  בגן  החטא  קודם  הראשון  אדם 
צולייגן קאפ און מוח, מוה און פלאג און "די שווייס פון 

מוח פאר א שטיקל ברויט". 

דער נסיון הפרנסה איז טאקע ביטער שווער, אבער 
דער רפואה, דער גרויסער טובה וחסד השם פון 'ארבייטן 
אונז  פאר  מתנה  שטארקע  א  זייער  אויך  איז  שווער' 
משנה  די  ווי  דעם,  מיט  גליקליך  גאר  זענען  מיר  וואס 
"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ,  דערקלערט )אבות ב ב( 
שיגיעת שניהם משכחת עון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, 
'ארבייטן שווער פאר  אז דאס  וגוררת עון."  סופה בטלה 
א דאלער', אט דאס איז דער רפואה צום חטא פון דעם 
אדם. עס איז נישט בלויז א שטראף, נאר אויך א מעדיצין, 
אז מען וועט ארבייטן שווער פאר פרנסה וועט מען נישט 
גאנצער  דער  איז  דאס  ווי  עבירות,  מיט  דורכפאלן  מער 
ציווי ה', וואס איז אויך א מצוה, נישט נאר א חיוב - 'בזעת 

אפיך תאכל לחם'.

דעם  'קהלת'  אין  געזעהן  נארוואס  האבן  מיר  ווי 
זה  מה  "ולשמחה  ב(  )ב  שמחתנו'  'חג  פארלאפענעם 
בלויז  איז  שמחה  לשם  ריין  שמחה  סתם   - עושה"?! 
הבל. עשירות לוקסוס און כל הבלי עולם הזה פון הנאות 
ותאוות, וואס מען האט אויף די וועלט ווי א בעל חי', אן 
שמחה! עס  קיין  נישט  איז  און שווייס.  פלאג  קיין שום 
מען  איז  דערנאך  סעקונדע  א  ווייל  לער.  און  פוסט  איז 

שוין פארנומען צו לעכצן און מקנא זיין אויף נאך רייכטום 
נאך שמחה נאך תאוות נאך הנאות וכו'. דער איינציגער 
אמת'ער שמחה איז אז מען דינט דעם באשעפער מיט 
געלט.  כשר  דורך  לעבן  צום  פרנסה  פון  שווייס  דעם 
מאכן  דורך  עושר  אן  שנעל  ווערן  פון  געלט  גרינג  נישט 
אויף  זיין  צו  עובר  'היתרים'  מיט  'טריקס'  פארשידענע 
פאר  ארבייטן  שווער  ביטער  נאר  דינא,  דמלכותא  דינא 
איז  דאס  ווייל  פארדינט,  מען  וואס  פעני  איינציגן  יעדן 
דער רצון וגזירת ה' יתברך פאר אונזער טובה אז מיר זאלן 

האבן אמת'ע שמחה!

אין דעם זכות וואס מיר וועלן זיך מוטשען און פלאגן 
פאר פרנסה ווי דער אייבערשטער וויל און הייסט, דהיינו 
באמת האנדעלען ערליך און נישט זוכן קיין שום פוילער 
'בזעת  פון  יתברך  השם  גזירת  דעם  אפצוטוען  תירוץ 
אפיך תאכל לחם' וועט ר' מרדכי יצחק בן פיגא יהודית 
זוכה זיין צו באפרייט ווערן פון תפיסה נאך אזויפיל יארן 

בקרוב במהרה בימינו אמן.  

ל. ש. ו

פה עיה"ב לאנדאן יע"א

שרייבט פאר הר"ר מרדכי יצחק שליט"א אייערע הערות און 
געדאנקען אויפן גליון, אדער איבער סיי וואס, ער איז זיך מחי' 

מיט א יעדע בריוו, אימעיל, טעקסט וואס ער באקומט!

שיקט איהם א בריוו לדרוש בשלמו
Mordechai Samet

83253-054
FCI Otisville

P.O. Box 1000
Otisville N.Y. 10963

mordchasamet@gmail.com :אימעיל

טעקסט מעסעדש 718-618-9419
צו טעקסן אדער אימעילן קען מען נאר שרייבן אויף ענגליש און 

מען קען גארנישט עטעטשן

נ. ב. ווען איר שרייבט א בריוו ביטע זעהט אריין צו לייגן א אימעיל 
אדרעס , אדער א נומער ווי ר' מרדכי יצחק קען אייך קאנטאקטן 
דורך טעקסט. צוליב וואס צו שיקן א בריוו פון דארט איז פארבינדן 
צו  אייך  אים  גרינגסטע פאר  איז דאס  געוויסע שוועריקייטן  מיט 
בריוו  דעם  דערהאלטן  האט  ער  אז  וויסן  לאזן  און  באדאנקען 
באקומען  ער  מוז  בריוו  א  שרייבן  וויל  ער  )ווען  עלעקטעראניש. 
פון זיי א אדרעס ארויסגעפרינט אויף א סטיקער, און דאס איז א 

גאנצע שפיל ביז מען באקומט דאס פון זיי(.

א( עס מוז זיין א ווייסע ענוועלאופ

ב( מען זאל נישט לייגן קיין שום "סטיקער" אויף די ענוועלאופ, 
די  פון  אדרעס  די  אויף  נישט  און  אדרעס,  ריטורן  די  אויף  נישט 

תפיסה

ג( די ריטורן אדרעס מוז זיין קלאר געשריבן

ווייל  בריוו,  אויפן  אדרעס  ריטורן  א  שרייבט  מען  אז  בעסער  ד( 
צומאל עפענען זיי די בריוו, און זיי געבן איהם איבער נאר די בריוו 
און נישט די ענוועלאופ, אזוי ווייסט מען נישט ווער עס האט דאס 

געשיקט.

שיקט א בריוו

צו באקומען דעם גליון אדער פאר סיי וועלכע הערות בנוגע 

דעם גליון שיקט אן אימעיל צו
MoideAniSamet@gmail.com

אדער רופט\טעקסט אויף 845-202-0461

גליון מודה אני
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ולא תביא תועבה אל ביתיך... והאבדת את שמם

ביי  איינעם  מיט  מיטינג  א  געהאט  איך  האב  צוריק  צייט  קורצע  א 
א  ער  האט  ליידער  אבער  איד,  חסידישע  א  איז  ער  אינדערהיים.  מיר 
סמארטפאון, און איך האב אים געהאט אנגעזאגט אז ביי מיר אינדערהיים 
קלאר  האט  זצוק”ל  הלוי  שבט  דער  כלי.  זיין  אריינברענגען  נישט  ער  קען 

א  אז  ישראל  כלל  כינוס  ביים  געזאגט 
הויז וואו ס’איז דא אינטערנעט טאר מען 
נישט אריינגיין, דעריבער וויל איך נישט 
געפונען  זיך  זאל  סמארטפאון  קיין  אז 

אין מיין שטוב.
מסכים  האט  אינגערמאן  דער 
געווען עס צו לאזן אין זיין קאר, אבער 
מוזן  וועט  ער  אז  צוגעלייגט  האט  ער 
אינמיטן  מאל  עטליכע  ארויסגיין 
האט  ער  אויב  זעהן  צו  מיטינג  דעם 
מיר  זענען  למעשה  פארפאסט.  עפעס 
נישט  איז  ער  צייט,  שעה  א  געזעסן 
ארויסגעלאפן אפילו איין מאל אינמיטן, 
און דערנאך האט ער מיר געזאגט, “איך 
שפיר אזא מין רואיגקייט. אייביג איז דא 
עפעס וואס פייפט אויפן טעלעפאון און 

דאס און יענץ קומט אריין און דא קען איך רעדן אומגעשטערט.”
איך האב געהאט די זכי’ אים ארויסצונעמען אביסל פונעם גשמיות’דיגע 

תפיסה צו וואס מענטשן זענען אזוי משועבד. 
איך האב היינט נאכאמאל גערעדט מיט דעם אינגערמאן און ער האט 
די  פאר  רבי  זיין  צו  ישראל  ארץ  קיין  געפארן  איז  ער  אז  דערציילט  מיר 
וואס איז א  פון א חסידישע איד  הייליגע טעג. ער האט געדינגען א דירה 
וויזניצער חסיד, און דעם בעל אכסניא האט אים אנגעזאגט אז ער איז גרייט 
צו פארדינגען דעם דירה בתנאי אז ער ברענגט נישט אריין קיין סמארטפאון 

אינעם דירה. 
דער אינגערמאן האט צוגעשטימט און געלאזט זיין סמארטפאון אינעם 

קאר.
יעצט, רעדנדיג צו מיר, האט ער זיך אויסגעדריקט, “איך הויב שוין אן צו 

טראכטן אוועקצואווארפן מיין סמארטפאון.” 

)29719 )מעסעדזש 

גשמים שירדו על מקצת מדינה ועל מקצת מדינה לא 
ירדו

ס’איז געווען א פאר טעג פאר סוכות, און איך האב געדארפט גיין העלפן 
איינעם בויען זיין סוכה. יענער האט מיר אנגערופן צו זאגן אז איך זאל קומען 
וועט  מען  און  רעגענען  נישט  דארף  דעמאלטס  ווייל  צופרי  קומענדיגע  די 

קענען בויען זיין סוכה.
האב איך געענטפערט, “איך בין נישט זיכער אויב איך וועל קענען קומען 

מארגן – אפשר קען איך קומען יעצט?”
“אבער יעצט רעגנט עס”, האט יענער געענטפערט. 

ביי מיר האט נישט גערעגנט, אבער איך האב געטראכט אז יענער וואוינט 
א פאר מייל אוועק פון מיר, אפשר ביי אים רעגנט עס יא. פיין, אז ס’רעגנט, 

רעגנט עס...
קומענדיגע  די  קומען  צו  פרובירן  וועל  איך  אז  געבליבן  למעשה  איז 

צופרי.
א פאר מינוט שפעטער האט ער מיר צוריקגערופן אז יענער צייט דארף 
שפעטער  אבער  רעגענען,  יא  למעשה 
וועט זיין גוט. איך זאל קומען א פאר שעה 
האבן  מען  וואס  צייט  דער  ווי  שפעטער 

אפגעמאכט.
פיין, זאל זיין אזוי, האב איך געטראכט.

א שטיק צייט דערנאך זעה איך וואו ער 
קלינגט מיר נאכאמאל. “אביסל שפעטער 
איז אויך נישט גוט ווייל דעמאלטס דארף 

אויך רעגענען.”
האב  יעצט”,  קומען  איך  וועל  “פיין, 

איך אים געזאגט.
ער  האט  עס”,  רעגנט  יעצט  “אבער 

גע’טענה’ט.
וואס קען איך טוען אז ביי אים רעגנט 

עס?!
רעגנט  “יעצט  אים,  צו  רעדט  איינער  ווי  געהערט  איך  האב  דערנאך 

נישט! קוק ארויס פון פענסטער – אלעס איז טריקן.”
דער איד שטייט און קוקט אויף זיין סמארטפאון צו ס’רעגנט יא אדער 
נישט, און ער רופט מיר אן משוגע מאכן צו איך זאל יא קומען דעמאלטס 
צו נישט... ער לעבט אינעם עולם הדמיון. ס’האט נישט גערעגנט פארדעם 

און נישט נאכדעם.
און  אים,  מיט  סוכה  דעם  בויען  געגאנגען  דעמאלטס  איך  בין  למעשה 

דער גאנצע צייט איז נישט געווען קיין זכר פון רעגן...

)29582 )מעסעדזש 

הזמנה לאו מילתא... שאני ביהכ”ס דמאיס

א הזמנה צו א ווארט הענגט אויפן וואנט, און אונטן פונעם צעטל איז 
”No smartphone was used in preparation of this document“,צוגעשריבן
)ד.מ. מען האט נישט גענוצט קיין סמארטפאון צוצגרייטן דעם צעטל.(

)29599 )מעסעדזש 

ויצאה חנם אין כסף

די רעדלעך און די האו”ד פון אונזער וועגעלע האט זיך צעבראכן און מיר 
האבן געדארפט קויפן נייע. מיין ב”ב האט אנגערופן דעם קאמפעני, און זיי 
האבן איר מודיע געווען אז וויבאלד די וואראנט”י איז יעצט אויסגעלאפן, 
וועט זי מוזן באצאלן פאר אלעס. יעדער רעדל קאסט $26, און מען קען עס 

קויפן אנליין.
צום  צוטריט  קיין  נישט  האט  זי  אז  געזאגט  האט  פרוי  מיין  ווען 
אינטערנעט האבן זיי געענטפערט, “מען קען דאס נאר באקומען אנליין. אז 

372
וואו איז טאטי?

ס'איז שוין אזוי 
     שפעט!

ולעבודתו עדי ערב?! תצא אדם לפעלו 



דו גייסט נישט אנליין וועסטו נישט האבן קיין נייע רעדלעך.”
שפעטער  אביסל  און  טעלעפאון,  דעם  אויפגעהאנגען  האט  ב”ב  מיין 
פון דעם קאמפעני. דאס  נומער  זעלבן  זי נאכאמאל געקלינגען דעם  האט 
זעה  איך  “אה,  געזאגט,  האט  זי  און  אויפגעהויבן  צווייטער  א  האט  מאל 
צו  אריינכאפן  נאך  קענסט  דו  אויסגעלאפן.  יעצט  איז  וואראנט”י  דיין  אז 

באשטעלן די זאכן און מיר וועלן אלעס שיקן צו דיר בחנם!”

)29640 )מעסעדזש 

ותבואי ותטמאו את ארצי

הכרזת הקודש פון כ”ק אדמו”ר מסאטמאר שליט”א בנוגע דעם ‘מסע 
הקודש’:

וואס  אלע  און  ישראל,  ארץ  קיין  ירושלים,  קיין  אי”ה  פארן  גייט  “מען 
ווילן פארן זאלן וויסן... אז כאטש אידן דא האבן א צורך פרנסה, און מען 
קיין  פארט  מען  אז  אבער  משומר,  מיט  טעלעפאונען  פארשידענע  נוצט 
ארץ ישראל, אין פלטרין של מלך איז יעדע זאך א גרעסערע פגם ווי ערגעץ 

אנדערש.
קיין  מיטנעמען  נישט  קיינער  זאל  ירושלים  קיין  פארט  מען  ווען 
מען  טעלעפאונען.  פשוטע  מיטצונעמען  נאר  זעהן  זאל  מען  סמארטפאון, 

פארט צו מחזק זיין אידן, און ביי די אידן איז עס א פירצה...”

)29676 )מעסעדזש 

עושה מעשה זמרי ונוטל שכר כפנחס

אן אויסצוג פון א דרשה פון הרה”ג ר’ שלמה קנאבלאך שליט”א:
געהערט  האט  ער  אז  ספר  זיין  אין  געשריבן  האט  רב  ווייצענער  “דער 
ציון אז דער בעל דבר קען אסאך מאל איינרעדן א  פונעם קדושת  אמאל 

מענטש צו טוען נישט איידעלע זאכן, און נאך זאגן אז ס’איז לשם שמים. 
מענטשן רעדן זיך איין אז זיי טוען מצוות און מעשים טובים מיט די כלים 
– דער אויבערשטער דארף דאס נישט האבן! ער דארף נישט קיין מצוות פון 

כלים וואס האבן אראפגעפירט טויזענטער אידישע קינדער פון וועג.
דער  ווען  אז  נקודה,  דעם  וועגן  ארומגערעדט  האט  ציון  קדושת  דער 
ערשטע מענטש וואס האט געמאכט דעם טעיאטע”ר איז ארויפגעקומען 
און  מעלה  של  דין  בית  פאר’ן  געשטעלט  אים  מען  האט  וועלט  יענע  אויף 
פארגעהאלטן. ‘היתכן דו האסט געמאכט דעם טיעאטע”ר און גורם געווען 

אז נעבעך אזוי פיל אידן זענען אראפגעפארן פונעם אידישן וועג.’
צווישן  ווייל  זאך  גוטע  א  געווען  ס’איז  אז  זיך פארענטפערט  האט ער 
די זאכן וואס מען שטעלט צו צו זעהן אין טיעאטע”ר, קען מען זעהן ווי א 
מענטש שטארבט און מענטשן ווערן נתעורר, מען מאכט מענטשן וויינען 

און זיי טוען תשובה...
האט מען גע’פסק’ענט אז מען וועט אים לייגן אין גיהנם, ווייל ער איז 
דאך א גרויסע רשע. איי, ער טענה’ט אז ס’קומט ארויס גוטע זאכן דערפון, 
האט מען זיך אויסגענומען א תנאי אז ווען דער ערשטע נשמה וואס האט 
באקומען א הרהור תשובה פונעם טיעאטע”ר וועט ארויפקומען אויף יענע 

וועלט וועט מען אים ארויסנעמען פון גיהנם.
האט דער קדושת ציון צוגעענדיגט, “און ער זיצט נאך דארט און ווארט.”

האט  און  וועג,  אידישע  פון  אידן  אראפ  פירט  וואס  זאך  א  איז  דאס 
מענטשן  דא  נאך  זענען  עס  און  שטובער.  אידישע  טויזענטער  צעבראכן 
ס’איז  אז  זאגן  צו  חוצפה  און  העזה  די  האבן  און  דערמיט  זיך  דרייען  וואס 

לשם שמים!

)29209 )מעסעדזש 

די גליון ווערט פַארשּפרייט איבער דער גָארער וועלט:

סקווירא,  שיכון  יואל,  קרית  ּפַארק,  ּבָארָא  וויליַאמסבורג,  מָאנסי, 
קייַאמישא, לעיקווָאד, סטעטין איילינד, יוניאן סיטי, מָאנטריַאל, קרית 
טאהש, ירושלים, לָאנדָאן, ַאנטווערפען, מאנטשעסטער, געיטסהעד, 
מעלּבַארן ָאסטראליע, טשיקַאגָאו, ּבָאלטימאר, ַארגענטינָא, ּברַאזיל, 

פרַאנקרייך, און נָאך. 

נעמט ַא חלק אין די געווַאלדיגע זיכוי הרבים; 
צו מנדב זיין, ָאדער פַאר הערות,

ביטע לָאזט א מעסעדזש ביי 9 < 4 < 5 פון די מעין מעניו
P.O.B  813 Monsey N.Y. 10952 :ָאדער אויף די ּפָאסט

רופט אונזער טעלעפאון-ליין צו הערן כסדר'דיגע 
חיזוק, מעשיות און געדַאנקען:

845-400-11117 1 8     

לָאקַאלע נומערן:
קַאנַאדַא: 514-700-4700

ארץ ישראל: 077-224-1111
ענגלַאנד: 0330-350-3060

בעלגיע: 323-346-0111

פרַאנקרייך:  33-9-730-5-3366
ַארגענטינא: 54-115-199-3111
             ּברַאזיל: 7272- 556-14-042  

פעקס-ָא"ן-דימענ"ד: 845-400-1187   

אין ברוקלין

נא שלא לקרותו בשעת התפילה וקריאת התורה

גליון זה נתנדב

לעילוי נשמת

 הרה"ח ר' גבריאל יוסף 

ב"ר יעקב דוד ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה

שאין אנו עזי פנים... אבל אבותינו חטאנו

הרה"ג ר' משה שמעון בינעטה שליט"א, דומ"ץ בעלזא:

ווי  די פאלגענדע שאלה:  א מלמד פרעגט 
סארט  אזא  צו  מתייחס  זיך  מען  איז  אזוי 
מיט  רעדן  דארף  מען  אז  מציאות,  נייע 
קינדער וועגן די גנות פון טעכנאלאגיע און 
סמארטפאונס בפרט, אז אפילו דער וואס 
שפירט אז ער מוז עס האבן דארף פאלגן 
נישט  עס  און  גדולים  די  פון  תקנות  די 
אריינטראגן אין שטוב, און די קינדער זאגן 
תקנות  די  אויס  נישט  פירן  טאטעס  די  אז 

אזוי ווי עס דארף צו זיין.

נייע  א  דא  ס'איז  אז  איז,  פשט  דער 
סארט מציאות פון רעדן די קינדער זאכן, 
וואס זיי ווייסן אז זייערע עלטערן פאלגן 
צו  רעדט  מען  אנדערש.  טוען  און  נישט 
קינדער און זיי גייען אהיים און זאגן פאר די 
עלטערן אז ענק טוען נישט כדת וכהלכה.

א  זייער  באמת  ס'איז  תשובה: 
זייט  איין  פון  ווייל  זאך,  פארווייטאגטע 
איז דא א גרויסע מצות עשה פון די עשרת 
און  אמך'  ואת  אביך  את  'כבד  פון  הדברות 
כיבוד  וועגן  חז"ל  מאמרי  סארטן  אלע 
אב ואם, און בכלל פאר די חינוך איז אזוי 
האט  ער  אז  פילן  זאל  קינד  א  אז  וויכטיג 

עלטערן און ער דארף זיי נאכטוען.

עלטערן  די  זייט,  צווייטע  פונעם  און 
נישט  זיי טראכטן  די שכל און  נישט  נוצן 
וואס די תוצאות דערפון זענען, מחמת כל 
מיני סיבות, )צו זיי האלטן אז מען וואלט 
וואלטן  זיי  און  אסר'ן,  געדארפט  נישט 
זיי  ווען  תקנות  די  געמאכט  אנדערש 
וואלטן געקענט, מיט אלע גוטע טענות(, 
וואס טוט ער דא מיט  אבער סוף כל סוף, 

זיין קינד?

זאך.  איין  וויסן  דארפן  מיר  אבער 
און  אפיטרופס,  קיין  נישט  זענען  מיר 
אחריות  קיין  נעמען  נישט  קענען  מיר 
אויף זאכן וואס זענען נישט אויף אונזער 
אחריות. מיר קענען טוען וואס מיר קענען. 
ילדי  פון  דור  פרישע  א  אויף  ס'וואקסט 
פראבלעם  די  וויסן  דארפן  זיי  און  ישראל 
פון די אלע כלים. מען דארף אריינגעבן א 

גאוה דקדושה אין די קינדער.

די  אויף  טראכטן  זיי  וועלן  וואס  איי, 
טאטע און מאמע?

דער  פיין.  נישט,  פרעגט  קינד  א  ווען 
די  מיט  זיין  מבחין  אליינס  וועט  קינד 
און  נסיונות  האט  טאטע  'מיין  אז  צייט 
תחום  דעם  אין  טוען  זיי  און  פארפאלן, 

ס'איז  און  זיין.'  צו  ס'דארף  אזוי  ווי  נישט 
נישט  זיי  צו טוען. מען קען  וואס  נישטא 
עלטערן  די  און  נושא,  דעם  אין  העלפן 

נעמען אליינס אחריות אויף דעם.

אז א קינד פרעגט, "וואס טוט זיך דא, מיין 
טאטע טוט עבירות? איך האב געמיינט אז 
ער איז אן ערליכע איד, מיין טאטע הייסט 
א שיינע איד אין ביהמ"ד און איך זעה אז 
נישט  האט  ער  און  אינטערנעט  האט  ער 
די ריכטיגע פילטער )פון די קהילה, מוסד, 
וכדו'(; אדער ער האט א סמארטפאון און 
ער ברענגט עס יא אריין אין שטוב, צו אין 

ביהמ"ד..."

נייע זאך.  באמת, איז דאס נישט קיין 
פראבלעם  דער  איז  זאכן  געוויסע  אין 
בחורים  מחנך  זענען  מיר  דא.  לאנג  שוין 
אויפצושטיין צו זמן קרי"ש און מען זאגט 
זיי אז ווי הארב עס איז צו מבטל זיין מצות 
וואס  איינער  און  קרי"ש,  זמן  פון  עשה 
קרי"ש  זמן  געווען  מבטל  איינמאל  האט 
איז דומה עליו כמי שלא קיים כל התורה 

כולה, וכו'.

הייסט?  "וואס  זאגן,  קינדער  די  און 
מיין טאטע שלאפט שפעט יעדן טאג און 
עובר  איז  ער  קרי"ש!  זמן  מבטל  איז  ער 

מצוות עשה דאורייתא?!"

און ער טראכט צו זיך, אדער איז מען 
מסביר פאר זיי, אז מן הסתם איז עס זייער 
שווער פאר אים, און אין דעם נקודה האט 
ער צו א שווערע יצר הרע, און דו קענסט 
מתפלל זיין פאר אים אז ער זאל עס האבן 

לייכטער...

וואלט  מען  תשובה  וואספארא 
געזאגט אויף א טאטע וואס איז מבטל זמן 
קרי"ש, וואס מען וואלט געזאגט וועגן א 
מען  בזמן  הרע  לשון  רעדט  וואס  טאטע 
איז מחנך די קינדער נישט צו רעדן לשון 

הרע, דארף מען דא אויך טוען.

זיין  אין  מבחין  אליינס  איז  קינד  דאס 
קאפ "יא, מיין טאטע איז נישט קיין מלאך, 

און ער האט א שווערע נסיון אין דעם."

כלים.  די  געבן  זיי  דארף  מען  אבער 
פון  דור  א  אין  אויף  וואקסן  קינדער  די 
לויפט  מען  וואו  דור  א  אין  טעכנאלאגיע, 
ער דארף האבן די  אזוי נאך די אלע זאכן, 
גאווה דקדושה קעגן די כלים זיך צו האלטן 

שטארק.
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