
                 

 

 

 

 

 

 הפרשהמ לימוד 
 

 את השם כי ממנו נקח לעבוד

 ךולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבל 

 (פסחים ה 'מס) םשלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרי

זאגן אבער , פייערט יציאת מצרים'דער יום טוב וואס מ-עס איז א איסור צו זעהן חמץ אום פסח

חמץ מעג מען  ס'נישט זעהן אבער יענעמ טאקע דיין אייגענע חמץ טארסטו, ל שלך אי אתה רואה"חז

 קריטיקירןאון זיך  צו זעהן אויף זיך א עוולה פאר א מענטש שווער זייער איז ווייסן מיר ווי .זעהן יא

י חמישים שערי איז ער זיך אלעס מתיר און פארענטפערט זיך מיט ד אדער .קטיווא  נסטראק און שיין

נט ת אויף יעדע גוטע זאך און ער מייאון טרעפט חסרונואויף זיך אדער איז ער זייער מחמיר , תירוץ

 מענטש ווי ּפונקט ...עטון גרויסע צדיקיםגדאך ווייל אזוי האבן  י הנהגהדער איז נאך הייליג מיט 

 וועג פון זייער זיך אפצולערנעןכדי  אנדערע דארף ער קוקן אויף, זיך אין יינצוקוקןאר שּפיגל א דארף

 .אז ער זאל קענען וואקסן

 אויף ע"זי בעל שם טובה רבינוברענגט פון זיין גרויסער רבי " תולדות יעקב יוסף" דער הייליגער

ווען  ,מענטשן אלע פוןזיך  דער וואס לערנט? קלוג איז ווער-זהו חכם הלומד מכל אדםידי משנה א

כדי  וויזןגער די עס מן השמים האט מען, עפעס וואס געפעלט דיר נישט, זעהט ביי יענעם א חסרון'מ

 "...(ן'מוסר"נישט יענעם צו )אייגענע תועלת  דייןאפלערנען פאר  דיךדו זאלסט 

כי ממנו ' נעמן בהמות פאר קרבנות וכומיט לאזן דו וועסט אונז, געזאגט צו פרעה האט משה 

פון יעדע זאך אפילו פון בהמות , עבודת השם נעמען וועלן מיר מיר דעם פון ווייל את השם נקח לעבוד

 .קען מען זיך לערנען עבודת השם

אויס ווי גרויסע עוולות  עןטרעפט זיך כסדר מיט מענטשן וואס טוען פארשידענע זאכן וואס זע'מ

ווי איינער איז מחלל שבת און ער האט זיך דער בעל שם טוב אליינס האט אמאל געזעהן ), אין אונזערע אויגן

ז ווייל ער האט ביז ער האט פארשטאנען אז דאס אי, שטארק געוואונדערט וויסנדיג אז ער איז נישט מחלל שבת

 פרשת
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דער זוהר זאגט אז א תלמיד חכם איז , אנגענומען נישט זיך פארשעמט א תלמיד חכם און ער האט'מ יגעהערט וו

דאס איז , דער פראבלעם איז נישט מיט זיי .(אז דאס איז א ענין פון חילול שבתבחינת שבת קומט אויס 

 א איז עס, האט אונז בהשגחה פרטית געוויזן די מעשה כדי מיר זאלן זיך לערנען'מ, אונזער שפיגל

 ..אונזערע שוואכקייטן און עס אויסבעסערן זעהן צו געלעגנהייטדיגע לגעווא

 הבבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצ    

צעס פון דעם איד מענ( 9191)ב "אין תרע דל איז אין רוסלאנד פארגעקומען די באקאנטע ּפרא 

... האט אים באשולדיגט אינעם טויט פון ַא קריסטליך קינד צו נוצן זיין בלוט צו בַאקן מצות'מ. ביילוס

איינע פון די טענות . די אידישע וועלט איז געווען זייער באזארגט וועגן די תוצאות פון אזא משפט

ט די גוים פאר די אידן האלטן ניש האט פארגעלייגט איז געווען אז' ערפראסעקיוט'וואס דער 

אז נאר , "אתם קרוין אדם ולא אומות העולם קרוין אדם( "א'יבמות ס)ט אין די גמרא שטיי ,מענטשן

ן ריכטער די פשט 'האט דער רב ערקלערט פאר !און נישט די גוים -א מענטש-"אדם"די אידן הייסן 

גייט עס אן פאר איינער , אויב איינער האט א משפט אין פולין, ביי ענק גוים, געב א קוק: אין די גמרא

אויב א איד אין רוסלאנד , אבער ביי אונז. יעדער לעבט זיך זיין אייגענע לעבן? משפחה אויסער זיין 

ם אין פוילן בלבולע שינאר אט א משפט פון אה גרא  אזוי ווי , אלע אידן זענען איינס. איז שוין דא א ּפא 

  ."אדם"איין , איז איין גוף'ס, קומט אים אן די ווייטאג צום קאפ, טרעט איינעם אויף די ֿפיס'מ

אפמאכן א פלאץ ווי אמנעמען און וזדארף זיך צ'מ ,די הלכה איז אז קרבן פסח נאכל בחבורה

רעה האט ס פאיז מסביר די סיבה פארווא ל"חיים שמולעוויץ זצ' ר .עסן די קרבן פסח גייט צוזאמען'מ

הערשט נאכדעם , אנפאנג זענען דאך די מצריים געווען מער פון די אידן, זיך דערשראקן פון די אידן

 ?שטייט וכאשר יענו אותו כן ירבה 

נישט , הבאה ליעקב מצרימה "נפש"כל היעקב אבינו איז געקומען קיין מצרים שטייט ווען 

, (ן"רמב)געווען א גרויסער חכם  איז פרעה, האט דאס פארשטאנען פרעה, אידן זענען איינס". נפשות"

איינער פילט פארן ', טיעם'איז א 'ס, מענטשן עלנעער האט געזען אז די אידן זענען נישט איינצ

פארדעם ווערט געגעסן  .מיליטער נישט צוברעכן ווי באקאנטאזאנס קען אפילו די גרעסטע , צווייטן

איז איינס מיט אנדערע אידן און אזוי פייערט 'ווייזט אז מ'עסט עס צוזאמען מ'מ, "בחבורה"קרבן פסח 

 .מען יציאת מצרים

ער , ווען א מענטש געבט פון זיךנאר , א מענטש מוז פילן ווי איינער וואס קען צוהעלפן 

 .ס ווייטאג קען מען וואקסן'ער פרובירט צו פילן יענעמ, געפיל פאר א צווייטן א' דעוועלאפד'
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 הלכה 

 ?" טוחן"אדער איז עס א פראבלעם פון מלאכת ' סלייסער'מעג מען נוצן שבת א אייער   :שאלה

 .נאר צושניידן, "צומאלן"איז נישט קיין כלי אויף 'איז נישט קיין  פראבלעם ווייל ס'ס :תשובה

 

 מעשה 
 

 כי אתה עמדי

ק "ו פאר חנוכה איז א איד אין ירושלים עיה"וישב תשע' פארגאנגענע דאנערשטאג פר

ארויסגעגאנגען קויפן א מנורה נאכדעם וואס זיין ווייב און זיין טאכטער די כלה האבן געמוטשעט אז 

 .שיקן א מנורה פארן חתן מוז'טעג פאר חנוכה און מ 3האלט שוין 'מ, איז נישט קיין תכלית'ס

איז ארויס מיט א הארץ  -ווייט פון האבן אן איבריגע דאלער אין טאש פאר א מנורה-ד דער אי 

פיל מיט בטחון אז ער גייט נאר טוהן השתדלות דורך זוכן א מנורה און דער אייבערשטער וועט שוין 

ער גייט אין איין געשעפט אין נאך א געשעפט און קוקט אהער . וועט שוין עפעס קויפן'העלפען און מ

וויפיל ער האט געמיינט ער וועט קענען עפעס אריינכאפן האט ער געזען אז א מנורה מיט , און אהין

צום סוף האט ער געטראכט לאז מיך נאך איינמאל ...איז איידל גערעדט נישט צום זאך' בודזשעט'זיין 

 ...אפשר דאך, אריינגיין צום ערשטן געשעפט וואס איך בין געגאנגן אין מאה שערים

אפשר פון איינע פון די , שטייען א פארפאלק פון חוץ לארץ'קומט אריין און ער זעהט ווי סער 

דער איד זעהט נישט אויס ווי א גרויסע תנא קמא און ער זוכט א מנורה , אין אמעריקע' סטעיטס'

נישט גענוג און דער מוכר נעמט ארויס איז נאר ווייזט אים 'מוועלכע מנורה , אזאנס און אזעלעכץ

מנורה ' פענסי'צום סוף נעמט דער מוכר ארויס א ריזיגע ...ך שענער אבער נאך אלץ נישטעפעס נא

וויפיל , און דער איד זאגט יא דאס עס...ממש פתום ורעמסס, רבי ןוואס פאסט אפשר פארן גרעסטע

דער !  (שקל 381,111) 911,111$און דער מוכר זאגט דער פרייז וואס קומט אויס לערך צו ? איז דאס 

 . 'גייט אדורך אמחי'ד נעמט ארויס די קרעדיט קארד און סאי
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וואס איך )דער איד , אונזער מחותן שטייט פון דער זייט און קוקט דאס צו און טראכט צו זיך

אר קויפט איין אזא כלי מפו...( נעכט אדער ער מאכט אפשר א שליח 8 ווייס נישט צו ער צינדט אלע

. מנורה פאר א חתן לייטישעאפילו נישט צוזאם קראצן א פשוטע  עןקאן קיין שום פראבלעם און איך 

אפשר דער אייבערשטער האט אים חונן דעת געווען און ער געט א פרעג דעם סוחר צו ער קען אים 

ער זוכט צו קויפן א מנורה , פרעגן אין ענגליש אויב ער וואלט אים אפשר אויך געקענט ארויסהעלפן

ס חשבון 'פארשטייט זיך אויף יענעמ, געזונטערהייט' נאו פראבלעם'טפערט דער איד ענ...פאר זיין חתן

, קען מען נישט זיין צו ברייט האט אונזער מחותן אויסגעוועלט א פשוטע מנורה לויט זיינע השגות

וואס  ,דאס איז נארישקייטן פאר א חתן דארף מען קויפן א שיינע מנורה, זאגט נע" נדבן"אבער דער 

א איד גייט ....א הערליכע חתן מנורה כאחד הנגידים אים אויסגעוועלט ן ער האטפארשטייסטו או

 .ארויס טוהן השתדלות און דער אייבערשטער העלפט שוין אויף וואונדערליכע דרכים

ביי אונז מיטן אייבערשטער גייט עס אסאך  :א צוגעלייגט"זילבערבערג שליט האט הרב צבי מאיר

ס 'זיך צו זיין ברייט אויפן אייבערשטער" שעמען"מיר , קליינע השגותמיר האבן , מאל אויכעט אזוי

אבער דער באשעפער זאגט נעם אשיינע גרויסע , גרויסע לעכטיגקייט-חשבון און בעטן גרויסע מנורות

 !הרחב פיך ואמלאהו, צו געבן איך האב גענוג, מנורה

 

 א גוט שבת    


