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עס ווערט געברענגט פארשידענע טעמי� : ויקרא אל משה

  . 'שטייט מיט א קליינע א ויקראפארוואס 

 ספריענטפערט ווייל אי� די  ע"ק רבי שלו� קאמינקער זי"הרה

שטייט אז ביי� חטא העגל איז אוועק גענומע� געוואר� פו� משה  המקובלי�

  .ה טויזנט אורות"רבינו ע

' �אז די ) א"ד ע"ד� ק(שבת ' די גמרא אי� מס עס קע� זיי� דאס עני� לויט

 ת"� עה"ש או� אי� ספר. אי� די לוחות האב� זי� געהאלט� בדר� נס' ס או�

או� אלע שטיקלע� , � עגל האט זי� אויפגעהערט דער נס'שטייט אז בשעת

זענע� ארויסגעפאל� פו� די ' סאו� ' �פו� 

או� דאס איז געווע� די שבירת , לוחות

  .הלוחות

' � 22י� די עשרת הדברות איז דא א

וואס דאס באטרעפט פונקט ', או� צוויי ס

או� די אל� , )1000=120+  880=40*22( טויזנט

אורות איז אוועקגענומע� געוואר� פו� משה 

או� וועג� דע� , ה ביי� חטא העגל"רבינו ע

אז דאס איז  1000אל� שטייט א קליינע 

  .אוועק גענומע�

*  

  :קרב� אד� כי יקריב מכ�
א רמז , י זאגט אז עס שטייט אד�"רש

ר האט נישט גענומע� פו� "אז פונקט ווי אדה

אזוי זאל� איד� אוי� נישט מקריב זיי� פו� , גזל

לכאורה פארוואס עפעס פונקט דא , גזל

זאל נישט 'האט די תורה געגעב� א רמז אז מ

  ?וואס איז דא� אסור בכל התורה כולה, נעמע� פו� גזל

אז ד לובלי� "ל אב"שמחה כה� ראפאפארט זצ' ק ר"רההענטפערט 

זאגט אז ווע� א מענטש איז מקריב א קרב� פאר� אייבערשט� ' דער זוהר הק

לכאורה דאר� . ווערט דאס גערעכנט ווי כאילו ער איז זי� אליינס מקריב

איז מקריב א בהמה זאל דאס זיי� 'מע� פארשטיי� די סברא פארוואס ווע� מ

  ?איז זי� אליי� מקריבווי כאילו ער 

ממונ� חביב עליה� אז ביי צדיקי� איז ) א"חולי� צ(נאר די גמרא זאגט 

לערנט עס ארויס פו� יעקב אבינו וואס האט זי� 'או� מ, יותר מגופ�

. איינגעשטעלט אי� א סכנה או� ער איז צוריק געגאנגע� נא� די פכי� קטני�

ב� אנשטאט זיי� אייגענע� לויט דע� קע� מע� פארשטיי� פארוואס איז א קר

�  .ווייל דאס געלט האט ביי אי� מער ווערד ווי זיי� אייגענער גו�, גו

  

די גמרא זאגט אז דער טע� פארוואס ביי צדיקי� אז דאס געלט 

�ווייל ביי צדיקי� איז זייער געלט זייער לויטער או� , חביב מער ווי דער גו

  .גזלריי� ווייל זיי ווער� נישט נכשל אי� קיי� 

ווע� א מענטש איז מקריב , אד� כי יקריב מכ�דאס זאגט דער פסוק 

וואס דער הסבר , א קרב� איז דאס ווי ער וואלט זי� אליינס מקריב געווע�

וועג� , ממונ� חביב עליה� יותר מגופ� מוז מע� זאג� ווייל עס איז? דערפו�

אי� גזל או�  איז נזהר'י דער לימוד אז עס איז נאר אויב מ"דע� ברענגט רש

  .דאס געלט איז ריינע געלט

*  

  :'אד� כי יקריב מכ� קרב� לה
טייטשט דע� פסוק  מגדי� נוע�דער 

וואס איז מסביר  יונה רבינומיט די ווערטער פו� 

אז א דיי� וואס  )א"ע' ד� י(שבת ' די גמרא אי� מס

עט א די� אמת לאמיתה איז אזוי ווי ער 'פסק

ווייל . בראשית איז א שות� צו כביכול במעשה

אבות אז די וועלט ' די משנה זאגט אי� מס

או� , שלו�, אמת, די�, שטייט אוי� דריי זאכ�

ט א די� אמת האלט ער דא� די 'אז א דיי� פסק

  .וועלט איז ער א שות� צו� קיו� העול�

לויט דע� קומט אויס אז א עניו איז 

ווייל די גמרא , אוי� א שות� אי� קיו� העול�

זאגט אי� העול� מתקיי� אלא  )א"ט ע"חולי� פ(

שנאמר , בשביל מי שמשי� עצמו כמי שאינו

ממילא כאטש בעצ� . ומתחת זרועות עול�

אבער אויב , האר" ומלואה' להווייס� מיר אז 

איז מע� אוי� א , זאג אי� אז מיט ענוה ווערט מע� א שות� מיט כביכול

  .שותפות אזוי ווי די הלכה פו�, יט� געלטשות� מ

בא וראה כמה גדולי� נמוכי זאגט די גמרא ) ב"ע' ד� ה(סוטה ' י� מסא

ה שה� כאלו הקריבו כל הקרבנות שנאמר זבחי אלקי� רוח "רוח לפני הקב

אז א עניו ווערט גערעכענט ווי כאילו ער האט מקריב געווע� אלע  .נשברה

  .קרבנות

אז ווע� א מענטש , אד� כי יקריב מכ� קרב�דאס זאגט דער פסוק 

או� דאס ווערט , דאס איז ווע� ער איז א עניו, ברענגט א קרב� פו� זי� אליי�

ווע� , מ� הבהמה מ� הבקר ומ� הצא� דעמאלטס איז, גערעכענט ווי א קרב�

האט ער  ,תקריבו את קרבנכ�, אזא מענטש ברענגט א קרב� פו� בעלי חיי�

�  .געברענגט דע� קרב� פו� זיי� געלט ווייל ער איז א שות

  



 

        
  
  

יגעת "וועל	 מיר דא לערנע	 די , ט"דער יו� טוב פורי� הבעל, ושמחהשטייענדיג אי	 די ימי אורה 
או	 די תקופה ווע	 זי , איבער פארשידענע עניני� וואס זענע	 נוגע דע� סיפור פונע� נס פורי�" ומצאת

  .האט פאסירט

וויפיל יאר איז געווע� דער ?"נס פורי�"אי� וועלכע תקופה איז געווע� דער  
אשר " ? ביז שנת? פו� שנת? בשנת? תר געוואר� די מלכהגלות שפעטער איז אס"

וועלכע יאר איז " הגלה מירושלי� ע� הגולה אשר הגלתה ע� יכניה מל� יהודה
? אחשורוש איז געווע� א זו� פו� ?ק"וויפיל יאר פאר� חורב� ביהמ? דאס געווע�

 ?ער פו�ושתי איז געווע� א טאכט ?מל� ?וועלכער איז געווע� א� איידע� ביי ?מל�
וועלכע יאר האט ? ווע� איז חרוב געוואר� די מלוכה פו� בלשאצר הרשע ?ב� ?ב�

  ?וויפיל יאר? אחשורוש געמאכט די סעודה
 ראשי תיבות 

  )....'שווערטער וואס הייבן זיך אן מיטן אות (ווי אזוי מאכט דאס ווארט 

äáù"â ,åù"á ,åù"ú ,åù"î ,áù"÷ ,ìù"ñ ,ù"õ ,èëåù"ñ ,äìåù"è ,ìùèé"à ,
ù"î ,àåù"ú ,ù"è ,äù"ù ,åéäìù"ç ,ôù" ã)à( ,ôù" ã)á( ,å÷ù"è ,åù"ø    

* * ** * ** * ** * *        

 óéåà úåáåùú"úàöîå úòâé "øô ïåô 'éãå÷ô  
קדש לי כל , קדש. שור או כשב , תורא. משכו וקחו, מש�: סדר הקריאה של ימי הפסח  .א

, שלח. ניבמדבר סי, במדברא. פסל ל� שני לוחות, פסל. א� כס� תלוה, בכספא. בכור

 .כל הבכור אשר יולד, בוכרא. ויהי בשלח פרעה
ימי� טובי� ' ב, ימי� הראשוני� של פסח' ב, באלו הימי� גומרי� כל ההלל: ח"בבט  .ב

 .ימי חנוכה' ח, ימי סוכות' ט. של שבועות
מקומות ' בכל מקו� שיש מחלוקה בי� אביי לרבא הלכה כרבא חו" מאלו ו: �"ל קג"יע  .ג

סרה מידושי� שנ'ק, חי העומד מעצמו'ל, ד זומ�'ע, לא מדעתאוש ש'י: אבייהלכה כ

 . להכעיסנבילות ומר אוכל 'מ, דעתה בגיטה יילו'ג, לביאה
) בורא מאורי האש(ר 'נ, ידוש'ק, י�'י, ט שחל במוצאי שבת"סדר הקידוש ביו: ז"יקנה  .ד

 . מ� שהחינו'ז, בדלה'ה
בתהלי� ' � עדתי� בלי וסימ� מתי צריכי� לומר עדותי� ומתי אומרי :ה"" ב� דמ"פר  .ה

 .'ובאותיות פ ר צ ב נ ד מ ה אומרי� ע� ו. ט"קאפיטל קי

רכביהו על 'י, כור ימות עול�'ז, אזינו'ה: פרשת האזינו נחלק לששה חלקי�: �"ו ל"הזי  .ו
 .עמו' ה �י ידי'כ, ולי כעס אויב אגור'ל, וינא"' ירא ה'ו, במתי אר"

  

  ' פרק ג
  מכ� קרב אד� כי יקריב

ווע�  ,éæ áø øòèôà"òעס איז אמאל אריינגעקומע� א איד צו� הייליג� 

ווע� דער איד . דער אפטער רב האט אי� דערזעה� האט ער זי� צושמייכלט

איז ארויסגעגאנגע� האב� זי� די מקורבי� געוואונדערט פארוואס דער רבי 

  :אפטער רב דערציילט אזויהאט דער . האט געשמייכלט

עס איז (ק איז געשטאנע� בי� אי� געווע� א כה� גדול "ווע� דער ביהמ"

 êëå'� זאג� די עבודה 'ידוע אז דער אפטער רב פלעגט זאג� יו� כיפור בשעת

éúééä øîåà' (איינמאל , ע איד� אי� ירושלי�'דער איד איז געווע� פו� די חשוב

או� ער האט געדארפט , ג מיט א חטאע נכשל געוואר� בשוג"איז ער ל

איז ער געגאנגע� צו� מוכר וואס פארקויפט די , ברענגע� א קרב� חטאת

איבערגעקוקט לעמעלע� פאר א חטאת או� ער האט געבעט� א כבשה פאר א 

ער איד איז נכשל 'דער מוכר האט זי� געוואונדערט אז אזא חשוב. חטאת

ר איד האט זי� זייער געשעמט או� דע, געוואר� מיט א חטא פאר� אייבערשט�

אויפ� וועג האב� . ק מקריב זיי� דע� קרב�"ער איז שנעל געלאפ� צו� ביהמ

אי� באגעגענט זיינע באקאנטע יעדער האט זי� געוואונדערט זעהנדיג אז ער 

ער האט נישט געהאט קיי� ברירה . שלעפט זי� איבער די גאס� מיט א כבשה

ייל� מיט בושות אז ער איז נכשל געוואר� אי� א או� ער האט זיי געמוזט דערצ

  .עבירה

צו זיי� , אזוי האט ער זי� געשלעפט מיט בזיונות ביז� מקו� המקדש

או� , ביטער מזל האט זי� די כבשה ארויסגעדרייט פו� אי� או� איז אנטלאפ�

די כבשה איז געלאפ� ארו� די גאס� פו� , ער האט דאס געמוזט נאכלויפ�

אלע איד� איבער די שטאט האב� געהערט אז ער איז נכשל ירושלי� או� 

  .או� די בזיונות זענע� געווע� עד אי� לשער, געוואר� אי� די עבירה

או� דארט , � גדולנא� אלע זיינע בזיונות איז ער אנגעקומע� צו� כה

דער כה� , או� זי� מתודה זיי�, האט ער געמוזט אויסרעכענע� זיינע עבירות

או� די לויי� האב� געזינגע� מיט זייערע , גדול האט אי� נא� געזאגט מוסר

כלי שיר או� אי� מעורר געווע� בתשובה שלימה ביז ווע� דאס האר" איז 

זיי� מעשה וואס ער האט  אי� צוגאנגע� פאר עגמת נפש או� חרטה אוי#

או� דא� האט ער געדארפט זעה� צי דער פייער אויפ� מזבח איז שוי� . געטו�

ווייל ווילאנג זיי� תשובה איז נישט נתקבל געוואר� , ווי א צורה פו� א לייב

  .איז דער פייער געווע� ווי די צורה פו� א כלב

נישט  דער איד האט חרטה געהאט אוי# זיי� עבירה אבער עס האט

או� דער כה� האט , דער פייער איז געבליב� אי� די צורה פו� א הונט, געהאלפ�

או� די לויי� האב� נאכמער געזינגע� או� אי� , אנגעהויב� צו זאג� מער מוסר

ביז ווע� דער איד האט . אבער גארנישט האט נישט געהאלפ�, מעורר געווע�

מיינע בזיונות וואס אי� בי�  ע לייג צו צו מיי� עבירה אלע"רבש"אויסגערופ� 

דעמאלטס ". או� נע� א� מיי� תשובה או� זיי מיר מוחל, אריבער ביז אהער

איז זיי� תפילה אנגענומע� געוואר� או� דאס פייער האט באקומע� די צורה 

  .פו� א לייב

ùèðòî øòã ïòåå "האט דער אפטער רב אויסגעפירט זיינע ווערטער 

 øò ñàåå ïòîå÷òâðééøà æéàãéà íòðòé ïåô ìåâìâ à æéà , èðàîøòã êéæ êéà áàä

äùòî éã ïåô ,èìëééîùòâ êéà áàä íòã ïâòåå..."   

  

  אוצר רבותינו                
  

  יקריב אותו לרצונו

הייליג� האט געטייטשט בש� דע� ע "הייליגער חוזה מלובלי� זידער 

ויל זי� אויפהייב� אויב א איד ו, א� עולה קרבנו :ע"מעזריטשער מגיד זי

זאל ער צוברעכ� זיינע  ',יקריב אותו לרצונו לפני ה, פאר� אייבערשט�

  .אייגענע רצוניות פאר� אייבערשט�

האט ער דערציילט אז איינמאל איז דער קיסר נאפאליא� געווע� אי� 

או� ער האט זי� דארט געלייגט שלאפ� אי� א געצעלט , וואלד

פלוצלונג . צוליב די גרויסע פרעסטצוגעדעקט מיט עטליכע דאכענעס 

אבער ער איז געווע� פויל ארויסצוקריכ� פו� , איז ער געוואר� דארשטיג

אבער נאכדע� האט ער געטראכט אז אויב איז ער , אונטער די דאכענע

נאפאליא� דער קיסר דאר� ער  דא� זיי� שטארקער ווי א צווייטער 

ער  פוילקייט איז או� דאר� זי� מתגבר זיי� אוי� זיי�, מענטש

ארויסגעשפרונגע� פו� אונטער די דאכענעס או� ער האט געטראפ� א 

  .ברונע� וואסער צו טרינקע�

אויב "שטייענדיג דארט ביי� וואסער האט  ער ווייטער געטראכט 

מיט וואס , קע� אי� מי� נישט איינהאלט� די תאוה וועג� אביסל וואסער

האט ער זי� , !"?י תאוהבי� אי� אנדערש פו� אלע אנדערע בעל

  .אויסגעדרייט או� צוריק געגאנגע� צו זיי� געצעלט

אזוי האט ער צובראכ� זיינע מידות  ,יקריב אותו לרצונודאס מיינט "

ווייל ער האט זי� אליינס געוואלט ווייז� מיט וואס ער איז אנדערש פו� 

וויש� א או� אזוי דאר� א איד ארבעט� צו ווייז� דע� חילוק צ, א צווייט�

  "... איד או� א גוי

 אוצר הידיעות

 יגעת ומצאת




