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 מעשה רב
  

íëî áéø÷é éë  
 íåö ìéëùî à ïòîå÷òâðééøà ìàîà æéà ñò

ø ïåàâä áø øò÷ñéøá ' éåìä áåã óñåé

öæ ÷éöééååàìàñ"ì  øòã"úéá éåìä" , æéà ïòååòâ

âàè úéðòú à ïéà ñàã , ïåà èâòøôòâ èàä øò

 éåìä úéá íòã"éáø , êéåà ïéá êéàáéåçî  åö

úéðòú ïâéèðééä íòðéà ïèñàô?"  

 øòã éåìä úéáøòëìòåå  ñìà èðà÷àá ïòååòâ æéà

íëç øòâéãìàååòâ à , éåæà èøòôèðòâ íéà èàä" àøîâ éã

 èâàæ)é úåëøá"ò æ"à ( æàñàã  èîå÷ ñàã úéðòú à ïèñàô

ïáø÷ à èàèùðà ,à ïòåå ìééåå  èéî øò æéà èñàô ùèðòî

ïáø÷ à áéø÷î íòã, ïééæ  ïåà áìçèåìá  èøòåå ñàåå

úéðòú ïèéî øòâéðééåå , èìàåå ïòî éåå èðëòøòâ èøòåå ñàã

çáæî ïôéåà èâééìòâ ñàã."  

"ïøàååòâ èâàæòâ øàð øòáà æéà ñàã " úéá øòã èàä

 èøéôòâñéåà éåìä" ñàåå øàð èñò øò ñàåå ùèðòî à ééá

øùë æéà ñò, úåöî ïåà äøåú èéä øò , ñàã æà ñéåà èîå÷

èåìá øùë æéà ïøòãà òðééæ ïéà èñéìô ñàåå èåìá , ïåà

ïëøåã  æéà èñàô øò ñàåå úéðòú øò øàô èåìá ïééæ áéø÷î

ïèùøòáééà ïøàô ïáø÷ à ,áåùç à øòééæ éåå ñàã æéà' øò

çáæî ïôéåà ïáø÷ ,íéìéëùî êééà ééá ïë ïéàù äî , ñàåå

 êéæ èñò øéàúåôéøèå úåìáð èéî ïà , èåìá øòééà êàã æéà

øùë èùéð , æéà ñòêàã úåôéøèå úåìáð âéøòäòâ , êàã æéà

øùë ïéé÷ èùéð çáæî ïôéåà èéâ øéà ñàåå èåìá éã'èåìá ò ,

äøéáò òëéìøòôòâ à æéà ñàã ïåà , øòñòá æéà øòáéøòã

èìàæ øéà æà ïèñàô èùéð èðééä."  

íéîá õçøé íéòøëäå áø÷äå  

ñ ïéà øôòùåäé úìåãâ )äâäî íé÷éãö éøåôéñ"ø ö '

éøà äùî 'öæ ååòì"áà ì"øàååùòîòè ã(  æà èâðòøáòâ èøòåå

áù áøò ìàîðééà" à ïåô ïúç à æéà àø÷éå úùøô ÷

áåùç òèðà÷àá' äçôùî òéìåãâî èòâéñ éãéñç ,

 íòðòé ïééæ èôøàãòâ èàä ïôøàååàá ïééæ ñàåå

áù"÷ ,ö äîéðô ùãå÷ä ìà ïòâðàâòâðééøà íå

éæ áì áèéé ïâéìééä"ò , øòã æà ïèòáòâ èàä øò ïåà

äðåúç éã åö ïùèðéååðà ïåà ïùèðòá íéà ìàæ éáø.  

 øòã íéà èàäáèéé ìá  èâàæòâ" òèàè ïééã

ïèñàô ïòðò÷ èñìàæ åã æà ïôìòä øéã èòåå , ïåà

ïåè äáåùú ïôìòä øéã ìòåå êéà."  

 èàä ïòðàèùòâ èøàã êàð æéà ïúç øòã ïòåå
 øòãáèéé áì  ïáéåäòâðàøéáòî  íéðù ïééæ äøãñ

íåâøú ãçàå àø÷î , ãìàá èàä ïúç øòã ïåà

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

éùäæòá"ú     úùøôàø÷éå  òùú úðù"à ôì"÷  

  

  

 ה"ק פולנאה זללה"מ דק"יוס מ' ר ד ששמעתי אומרי	 בש	"זעירא ע' א :ויקרא אל משה

שהאמת שהלומדי	 , והחסידי� לערנע� ניט, הלומדי� לערנע� יאשאמר על מה שאומרי	 העול	 ש

יה	 ויחשב בעיניה	 שכבר למדו הרבה כל הצור� והחסידי	 כל מה שלומדי	 יותר ה	 גדולי	 בעינ

ע להיות קטני	 "וזהו כל מגמת	 שלומדי	 א, כל מה שלומדי	 יותר ה	 יותר קטני	 בעצמ	

  )דגל מחנה אפרי	(. לשו� לימוד זעירא להקטי� עצמ	 והב�' א זעירא' אושפלי	 בעצמ	 והוא שרימז 

*  

זאגט א ע "תפארת שלמה זי הייליגערער ד :מ� הבהמה' קרב� לה אד� כי יקריב מכ�

  .ש אוי! דע	 פסוקטייטדיג� 'מורא

אפילו ער , עולה הרי זו שלמי� זו הריאו� ער זאגט , די הלכה איז אז ווע� א מענטש האט א בהמה

ווערט די , מיט זיי� דיבור וואס ער האט ארויסגעזאגט פו� מויל, האט גארנישט געטו� קיי� מעשה

בכלל נישט  איזאו� זי  גארנישטכאטש די בהמה האט זי� נישט געטוישט מיט , הקדש באלדבהמה 

או� פו� א , בהמההאט זיי� דיבור א כח צו טויש� דע	 מציאות פו� די , נשתנה געוואר� מיט גארנישט

או� עס גייט א� ביי איר אלע הלכות , ווערט א הקדש בהמה, ע בהמה וואס איז געווע� חולי�'פשוט

�  .ביי א בהמה פו� הקדש וואס גייט א

�כח או�  געוואלדיגערשפירט ער באלד וואס פארא , אז א מענטש טראכט אריי� אי� דע	 עני

  .או� ווי שטארק או� חשוב זיי� דיבור איז ביי	 אייבערשט�, וואס פארא מדריגות ער האט

ר� צו	 ווע� א מענטש וויל זי� אנהויב� צו דערנענטע, אד� כי יקריבדאס זאגט דער פסוק 

�א מוסר  נעמע�זאל ער , הבהמה מ�, ער וויל דינע� דע	 אייבערשט� ווי עס דאר! צו זיי�, אייבערשט

 ווערטערמיט דע	 וואס ער איז ביכולת מיט עטליכע , השכל פו� דע	 כח וואס ער האט לגבי א בהמה

ולי� או� דאס מאכ� וואס ער זאגט  ארויס פו� מויל מהפ� צו זיי� א מציאות פו� נעמע� א בהמה של ח

  .זאל ער וויס� וואס פארא כח יעדע ווארט וואס ער זאגט ארויס פו� מויל טוט פארמאג�, קודש

  

 :'אד� ובהמה תושיע ה ,לאור� ימי�' ד לבית� נאוה קדש העדותי� נאמנו מאבמדרש 

 יונת� שמדראו� די זעלבע שטייט אי� , אוהב ישראלק "זאגט אי� ספה ע"הייליגער אפטער רב זי דער

 �שאלו להתורה נפש החוטאת במה לויט� מדרש וואס זאגט , ע"יונת� אייבשי  זי' ק ר"הגהפו

האט זי , זאל א מענטש קענע� תשובה טו� אזויהאט געפרעגט די תורה ווי 'ווע� מ ,תתכפר

האט  ,במה תתכפר 'השאלו את , זאל ברענגע� א קרב� או� דאס וועט זיי� די כפרה'גענטפערט אז מ

  .אז תשובה וועט העלפ� ,ישיב בתשובה ותתכפר ע גענטפערט"ר רבשדע

 � ק קיי	"בזמ� שביהמתורה איז נאר  דידער חילוק צוויש� די צוויי תירוצי	 איז אז די עצה פו

די עצה פונע	 אייבערשט� בלייבט אוי! , תעמוד היא לעול	' עצת ד עראב, ברענגט קרבנות'או� מ

  דרש דרש

  מילי דחסידותא



íåâøú ãçàå àø÷î , ãìàá èàä ïúç øòã ïåà
 úåøøåòúä ò÷øàèù à ïøéôù åö ïáéåäòâðà

äáåùú , åö ÷øàèù øòééæ ïáéåäòâðà èàä øò ïåà
ïòðééåå.  

 øòã ïòååáì áèéé  éã åö ïòîå÷òâðà æéà
øòèøòåå "íéîá õçøé íéòøëäå áø÷äå " øòã èàä

 ñéåøà èîòð áì áèéé øòã éåå èøéôùòâ ùîî ïúç
ñéåà ñàã èùàåå øò ïåà íéøòãòâ òðééæ íéà ïåô ,

èðééååòö ÷øàèù øàâ êéæ èàä øò ïåà ,éî à è
àøåî' ìàîðéé÷ êàð èàä øò ñàåå úåøøåòúä òâéã

èøéôùòâ èùéð ïáòì ïééæ ïéà.  

ò ïéöéáø éã ïòîå÷òâðééøà æéà ïèéîðéà"ä ,
 òëìòæà èéî èðééåå øò éåå ïäòæòâ èàä éæ ïòåå ïåà

úåéëá òëéì÷òøù ,ïôåøòâðà êéæ éæ èàä " íéà æàì
øåçá íòã ïééâ ïéåù",  áì áèéé øòã èàä ïàã

 èëàîòâ ñàã ïøéôù åö ïøòäôéåà ìàæ øò æà
úåøøåòúä , èøéôùòâ èùéðøàâ øòî èàä øò ïåà

úòùá'ïééæ äøãñ øéáòî ï.  

� אלעמאל טו�ווייל תשובה קע� מע, אייביג.  

אבער , איז זייער א גוטע עצה תורהדי עצה פו� די  תי� נאמנו מאדועדדאס זאגט דער פסוק 

די עצה פונע	 , 'האבער , ק שטייט"ביהמווי לאנג דער , לבית� נאוה קודשדאס איז נאר גוט 

 �  .חרוב ק ווערט"דאס איז גוט פאר אייביג אפילו נאכדע	 וואס דער ביהמ, לאור� ימי�אייבערשט

ווייל די עצה פו� די  ',אד� ובהמה תושיע ה מיט דע	 קע� מע� אוי� פארשטיי� דע	 פסוק

 ווערטאבער נישט פאר די בהמה וואס , תורה איז זייער גוט פאר� מענטש וואס ווערט נתכפר

  . בהמה דיע איז גוט סיי פאר� מענטש או� סיי פאר "אבער די עצה פונע	 רבש, �'שחט'גע

*  

אז א מרחשת  מרחשתמיר לערנע� די מנחות פו� מחבת או� א מנחת  :במרחשת וכל נעשה

�או� א . אי� א טיפע פא� או� די אויל שווימט דערי� ממילא הייסט דאס מרחשת א לשו� פו� רעד

�די מנחה שאקלט זי� נישט ווייל  ווייל, מחבת איז הארט הייסט דאס מחבת א לשו� פו� טראכט

  .דאס איז הארט

השומר , דאס וואס מע� זינגט שבת בר� משהדי ווא� אי�  ל "דער רבי זטייטשט מיט דע	 

אויפ� פסוק ) ב"ג ע"שבת קי(ווייל די גמרא זאגט . ל ירצו כמנחה על מחבת- שבת הב� ע� הבת לא

שמעו� ב� יוחאי האט געהאט א� אלטע  'פו� מדרש אז ר' אז שבת טאר מע� נישט אזויפיל רעד� אזוי ווי אינדערוואכ� ברענגט תוס) ח"נ' ישעי(ודבר דבר 

זעהט מע� פו� דע	 אז שבת טאר מע� . איז זי שטיל געוואר�', עס איז שבת, מאמע'י איר געזאגט "האט רשב, מאמע וואס וואס האט גערעדט אסא�

�  .קייט� מתיר געווע� צו גריס� אי� שבתאז מע� האט מיט שוועריג )ג"ו ה"שבת פט(אוי� שטייט אי� ירושלמי . נישט אזוי פיל רעד� ווי אינדערוואכ

אפילו די פרויע� רעד� . אז סיי די מענער או� סיי די פרויע� דארפ� זיי� שומר שבת, השומר שבת הב� ע� הבת, דאס זאגט מע� אי� די זמירות

דאר! יעדער היט� . די פרויע� האב� גענומע� ניי� מאסאז צע� קב רייד איז אראפגעקומע� אוי! די וועלט או�  )ב"ט ע"קידושי� ד מ(אסא� ווי די גמרא  זאגט 

וואס , מחבתדער אייבערשטער וועט דאס אננעמע� פונקט ווי א מנחה אוי! א  ירצו כמנחה על מחבת לקל. דע	 שבת או� נישט רעד� איבריגע רייד

וואס טראכט� איז מותר או� רעד� , דאר! מע� זיי� שבת אזוי, ווי איינער וואס טראכט נאר מיט� האר", ווייל עס זעהט אויס הארט מחבתדאס הייסט 

  .איז אסור

  

  
Â�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù ‰ÓÏ˘�ÂÂ�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù ‰ÓÏ˘�ÂÂ�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù ‰ÓÏ˘�ÂÂ�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù ‰ÓÏ˘�Â        

 öîõ í¾þõ −ð þ−ô ö¼òþ¼ñ µêîî −ðúáø÷ä úåðáø÷ä.  

½ô ö−ê ¬èêï êþôè −ð ’ ³î×þë)¬ ¹ð"î (à"à àáà øá àééç ø" ø
éø÷ àøå÷å ïéìéôú çéðîå åéãé ìèåðå äðôðä ìë ïðçåé" äìòî ììôúîå ù

åúëä åéìò ïåé÷ðá õåçøà øîàðù ïáø÷ åéìò äðáå çáæî äðá åìéàë á
ä êçáæî úà äááåñàå éôë'.  

 þ¼ðøåè )îê"−½ ì ’®"ì ( ï−ê íñ−õ³ ½êîî ¬−ô ö×êï ½š¼ï ¬èò¼þë

öëþš ê î® íôîð:  

ê . öëþš ê −îî −îïê íñî½õ íë¾ìô ö−−š öëêí ¬¾−ò þê¬ íñõ³ ïê

 ê ¬−ô ñî½õ ¬þ¼îîìåâéô úáùçî.  

ë .ë −îî ¬šòîõ−−  ðîô¼ñ ¬−−¬¾ ½¼ −îî ö−−¬¾ ö¼ô ¹þêð öëþš ê

³þ¾ñ ,ð íñ−õ³ −−ë ö−−¬¾ ö¼ô ¹þêð µ−îê −îïê.í . íòîô¾ −−ë

íþ¾¼.  

è . ½−õ −ð ö¬−−þõ¾î® ¬¾−ò ö¼ô þê¬ öëþší ³ëþší −−ë , ½¼ −îî

 ¬−−¬¾éçáæî ìò úåìòîá äìòú àìå, îô¾ −−ë µ−îê −îïê" ¬−−¬¾ ¼

½−õ −ð ¬è−−ñ¼èò¼ôêïî® ö¼ô.  

ð . ê −−ë ö¼ô îêîî ±êñõ ¼¬ô−¬¾êë ö−−ï öëþš ¼ð¼− ¬êí öëþš

ë−þšô ½êð ï−ê , ó−−ë ¼îëš óîšô ê öëêí ö¼ô ¹þêð −îïê

ö¼ò¼îîêð.  

í . ê −îî ¬šòîõäöéöç öëþš ê −−ë ñ½îõ ï−ê , öí× þ¼ð ë−îê

±®îì ï−ê ½¼õ¼ þêò ðþ¼ þ¼ð ¹−îê ¬¾−ò ¬−−¬¾ , −−ë µ−îê −îïê

¾−îî® í®−®ì ö−−š ö−−ï ¬¾−ò þê¬ íñ−õ³¬òêîî −ð öîê ó−ê ö.  

î .íòîí× −ðèë ¼ò−−¾ ¬êí¼è öëêí ó−òí× −ð −îî ¬šòîõ , ö¼ô ¹þêð

ö¼ò¼îîêð ó−−ë þ¼ð−−ñš ¼ò−−¾ öëêí.  

 þ¼ð øåè −îî −îïê ö×êï ¼ñê −ð öíî¬ þ¼ ¬¼îî ë−îê ïê ½−îê ¬þ−õ

öëþš ê ,öëþš ê −îî ìîì−ò ì−þñ ¹−îþê íñ−õ³ ö−−ï ¬¼îî öêð , öîê

 öîõþ¼ð ¬×êô µêñô þ¼ðö¬¾þ¼ë−−ê öþêõ ö−îþš ê , ¬ò−−ô ½êð öîê

 −ð ïê êþôè −ðúåìéôú  óîšôë ö¼ò¼ïúåðáø÷.  

  

  בפרדס הפרשה


