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  תורת אמת
  

  .'דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת וגו

זעהט '' זאת תורת החטאת''לכאורה דער ווערטער 

, עס וואלט געווען גענוג צו שטיין, אויס איבעריג

נאר מען ? במקום אשר תשחט עולה תשחט החטאת

קען זאגן א רמז אויף דעם וואס עס שטייט אין ילקוט 

, מען האט געפרעגט די חכמה) ב''רמז תש(תהילים 

האט דער , איינער וואס זינדיגט וואס איז זיין עונש

דער וואס זינדיגט וועט איהם חכמה געענטפערט 

האט , האט מען געפרעגט די נבואהנאכיאגן שלעכטס 

האט , איינער וואס זינדיגט זאל שטארבן, זי געזאגט

 ער זאל, מען געפרעגט די תורה האט זי געענטפערט

און דאס , ברענגען א קרבן און עס וועט פארגעבן ווערן

דער גאנצע זאך ''  החטאתתורתזאת , ''זאגט די תורה

כ לויט ''פון ברענגען א חטאת קומט פון די תורה משא

  .דער חכמה און נבואה העלפט נישט א קרבן

  שם עולם

  

  .צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה

אין צו אלא לשון ''ובני אז מען טרעפט אין ילקוט רא

ז און עס איז שווער וואס האט עס א שייכות מיט ''ע

  ?דא

מען קען ענטפערן אז די חכמים זאגן אז אן עולה איז 

מכפר אויף הרהור הלב איז שווער מחשבה רעה אין 

אויב אזוי פארוואס דארף , ה מצרפה למעשה''הקב

  ?מען האבן א כפרה אויף א הרהור רע

אז ווען מען ) ט''דף ל(קדושין ' ט אין מסנאר מען זעה

ז ווערט יא גערעכנט אזוי ווי מעשה איז ''טראכט פון ע

וועגן דעם דארף מען האבן א כפרה אויף דעם וועגן 

דעם איז גוט פארוואס דער פסוק זאגט זאת תורת 

העולה וואס קומט פון מחשבה רעה וועגן דעם זאגט 

ז צו זאגן אז אן ''דער פסוק צו וואס דאס איז בלשון ע

  .ז''עולה קומט מכפר זיין אויף מחשבות ע

  אמרי יצחק

  

  .צו את אהרן

  .'י אין צו אלא לשון זירוז וכו''זאגט רש

מען קען מפרש זיין לויט דאס וואס מיר האבן 

גדול המצווה ''א ''געלערנט אין מסכת קידושין דף ל

 אין תוספות –' ועושה ממי שאינו מצווה ועושה וכו

ארט מפרש דער טעם וויבאלד ווען ער איז מצווה איז ד

איז איהם שווער צו מתגבר זיין אויפן יצר הרע און 

אבער ווען ער (דערפאר איז דאס א גרעסערע מצוה 

און דאס איז פשט ) איז נישט מצווה איז איהם גרינגער

. מ. ווי עס איז דא א ציווי ד– אין צו אלא לשון זירוז –

רף ער זיך מזרז זיין צו מתגבר דא, מען באפעהלט איהם

  .זיין דער יצר הרע

  חנוכת התורה

  )בערקאוויטש' אלי(

  

י '' יגע בהם יקדש פרשאכלנה כל אשהיבבני אהרן 

  .להיות כמוה

 פון זיין מעלהעס קען זיין אז די תורה איז מרמז דא די 

מדובק צו א צדיק וואס דאן ווערט ער גערעכנט אזוי 

ג ער איז אין א נידעריגע גרויס ווי די צדיק כאטשי

מדרגה אזוי ווי איך האב געהערט פון הרב הצדיק 

ה וואס ער האט ''חייקא המדורא זלה' המנוח מהו



 

געפאסט משבת לשבת און איז געווען אויף טויזענטער 

נעכט און עוסק געווען בתורה און דאך האט ער נישט 

געפילט קיין שלימות ביז ער איז אנגעקומען צו די 

גע מגיד פון מעזריטש און תיכף האט ער מרגיש היילי

כל ''געווען בתיקין הראוי דאס ליגט מרומז אין פסוק 

בחינת דבר פון משפיע זיין דאס מיינט '' זכר בבני אהרן

ווער עס רירט '' כל אשר יגע בהם יקדש''מען א צדיק 

צו '' להיות כמוה''נאר אן א צדיק ווערט שוין הייליג 

וי הייליג ווי דער צדיק אליין ווי אויבן ווערן גערעכנט אז

  .דערמאנט

  תפארת שלמה

  )בערקעוויטש' אלי(

  

  .י אין צו אלא לשון זירוז''ברש

עס שטייט אין גמרא אז עס איז גרעסער דער וואס 

טוט א מצוה ווען ער איז באפוילן ווי איינער וואס טוט 

מסביר אז ' א מצוה און ער איז נישט באפוילן איז תוס

.  איינער איז באפוילן איז דער יצר הרע שטערקערווען

אין צו אלא לשון זירוז , י צו זאגן''און דאס מיינט רש

איז באפוילן דארף מען זיך מזוז 'דא צווי מ'ווייל ווען ס

  . זיין זיך צו מתגבר זיין אויף די יצר הרע

  חנוכת התורה

  ) בערקעוויטש' אלי(

  

  .פר בובחטאת כאשם תורה אחתלהם הכהן אשר יכ

ל וואס לערנען די ''טרעפט אפטמאל אפיקורסים ר'מ

, און טראגן דעם זעלבן פנים ווי דער ערליכער, תורה

איז טאקע 'ער צדיק איז א מבין ווער ס'אבער דער אמת

, דאס איז דער פסוק מרמז. דער ריכטיגע ערליכע

אוי אנדערע האבן די , כחטאת כאשם תורה אחת להם

דער צדיק איז ,  אשר יכפר בואבער לכהן, זעלבע תורה

איז דער 'און ווייסט אפצושאצן ווער ס, א מבין

  .ערליכער איד

  עטרת ישועה

  )יואל מאיר מאטיאש(

  

  .כמקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת

דאס קומט מרמז זיין אז די הרהור עבירה אויף 

וועלכער דער קרבן עולה איז מכפר דארף זיין אזוי 

 ווי א חטאת וואס קומט אויף הארב ביי א מענטש אזוי

  .א מעשה העבירה

  נועם אלימלך

  )יוסף דוב סאלינסקי(

  

  עצי תמרים
צו את אהרן ואת בניו לאמור זאת תורת העולה היא 

  .העולה

ווען א איד איז מזכה אנדערע אויך מיט תורה און מצות 

איז דאס די בעסטע שמירה פאר אים ער זאל אליין 

דאס איז מרומז אין . ל''ות ראפגעהיטן זיין פון מכשול

זיי זאלן פאר , צו את אהרן ואת בניו לאמר, פסוק

זאת תורת העולה די הלכות פון , אנדערע פארלערנען

דורך דעם היא העולה וועט דאס פאר זיי , די תורה

ווייל דורך דעם וועלן זיי ' אליין זיין די בעסטע עלי

אליין אפגעהיטן ווערן פון דעם וואס איז נישט 

  .ערלויבט

  עצי חיים

  )יוסף דוב סאלינסקי(

  

ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס 

  .)י''רש(

ווי באקאנט איז דער קרבן עולה געקומען אלס א כפרה 

צום מערסטענס מאכט זיך דאס '' הרהור הלב''אויף 

ביי ארעמעלייט וואס האבן נישט דעם טאג דורך 



 

 כלפי מעלה פארוואס ו טענות''און זיי האבן ח, צולעבן

י זאגן כיותר צריך ''דאס וויל רש. דאס קומט זיך זיי

דארף מער אנווארענען אויף דעם ענין פון 'מ, לזרז

ביי די , במקום שיש חסרון כיס'' הרהור הלב''

ו מהרהר זיין אויף די ''ארעמעלייט וועלכע קענען ח

  .'י הכדר

  קדושת יום טוב

  )נדאואמשה ל(

  

  למען תספר
אותו ותקהל העדה אל פתח ' ש משה כאשר צוה הויע

  .אהל מועד

' שטארק צובראכן און צוקלאפט איז דער רבי ר

ן דער 'ל אריין צו זיין רבי''מענדעלע ווארקער זצ

ל און זיך אויסגעגאסן דאס הארץ ''קאצקער רבי זצ

וואס ער איז אסאך '' פארוואס  זיינע תלמידים''

האלט אין 'אפ און מקנאפער פון זיי לאזן אים נישט 

איך ווייס ברעכט ער אויס , איין קומען צו פארן צו אים

אין א געוויין אז פאר יעדער איד וואס קומט צו מיר און 

טראכט אז איך בין א רבי וועל איך נאך דערפאר געבן 

דין וחשבון אויף יענער וועלט אז איך האב זיי אזוי 

גאנצן ביטער אפגענארט און נישט אויסגעזאגט דעם 

  .אזוי האט ער געוויינט מיט א צובראכן הארץ, אמת

דערהערנדיג די דאזיגע רייד האט דער קאצקער רבי 

וועלכע האט גאנץ גוט געוואוסט אז די רייד קומען נאר 

פון די גרויסער עניוות פון זיין תלמיד אים בארואיגט 

מיט א שמייכל דו ביזט נישט דער ערשטער וועלכע 

ע זאכן ביי משה רבינו געפינען מיר ליידט פון אזעלכ

משה , אותו' אויך אין פסוק ויעש משה כאשר צוה ה

רבינו האט זיך ערליך געפירט אין אויסגעפאלגט אלעס 

שטייט דערנאך , ת האט אים געהייסן''וואס השי

דער עולם האט זיך צונויף געזאמעלט , ותקהל העדה

י האט דער קאצקער רב, ארום אים זעהט מען פון דא

אויסגעפירט אז די וועלכע פירן זיך אויף ערליך 

  ...זאמעלט זיך צו זיי אן עולם

  

ן 'צוויי תלמידים פון איין רבי. מענין לענין באותו ענין

ס אבער צו 'זענען שפעטער ביידע געווארן אליינס רבי

איינעם פלעגט קומען א גרויסער עולם צו פארן און די 

יז געווען גאר א קליין זעלבע צייט וואס ביים צווייטן א

  .געפארעכטץ

ס האבן זיך אמאל געטראפן פרעגט 'ווען די צוויי רבי

טראצדעם וואס ? איינער דעם אנדערן וואס איז דאס

ן ביידע האבן 'מיר זענען ביידע תלמידים פון איין רבי

מיר דעם זעלבן יחוס און דאך זעה איך אז צו דיר 

  .שטפארט אן עולם און צו מיר קומט מען ני

וואונדער זיך , ענטפערט דער אנדערע רבי, אויך איך

קומט עפעס צו מיר און צו דיר גייט מען 'פארוואס מ

נישט אבער קען זיין פירט ער אויס אז דאס איז טאקע 

דער תירוץ אויף אונזער קשיא צו מיר קומט מען יא 

ווייל איך וואונדער זיך פארוואס מען קומט יא צו מיר 

ט מען נישט ווייל דו וואונדערסט זיך און צו דיר גיי

  ...פארוואס מען קומט נישט צו דיר

  

  

  והנותרת ממנה

ל ברענגט אז ווען ער ''דער הייליגער בני יששכר זצ

ר ''ק ר''האט משמש געווען דעם גרויסען צדיק הרה

וועלכער איז געווען , ל''משה מפשעווארסק זצ

ז א, מפורסם מיט זיין רוח הקודש האט ער געזען

טיילמאל האט ער אוועקגעלייגט פון די מאכלים וואס 

און דער מיט , האט געהאט אנגעגרייט פאר שבת'מ

מכבד געווען חשובע מענטשן וועלכע זענען געקומען 

זאגענדיג אז דאס איז אין די , צו גיין און דער וואכן

  .רי מנחותייש''בחינה פון 

  )א לאנגבערג''משה בר(

  

  



 

  .רן ובניווהנותרת ממנה יאכל אה

ל פלעגט זיך מתמרמר ''דער הייליגער דברי חיים זצ

ער . זיין אז ער מוז נעמען פדיונות פון אידישע קינדער

ויתיהב לנא ''האט אמאל געטייטשט בדרך צחות 

דער '' מזונא ופרנסתא טבתא בלי צרה ועקתא

אן דעם וואס איך , אויבערשטער זאל מיר געבן פרנסה

  . פון אידישע קינדערזאל מוזן אויסהערן צרות

  )נפתלי  חיים ענגלענדער(

  

  יומא דהילולא של
  ק קראקא''ל אבד''ק רבי שמעון סופר זצוק''הגה

  'ז אדר ב''ט

פראנץ יאזעף איז געווען , דער עסטרייכישע קעניג

באקאנט אלס אן אוהב ישראל ער פלעגט שטענדיג 

ארומפארן צו אלע זיינע שטעט וואס זענען געווען 

 זיין הערשאפט און ער פלעגט אויך באזוכן די אונטער

אידישע קהילות איינמאל איז ער אנגעקומען קיין 

קראקא און ער האט געפלאנט צומארגענס צו באזוכן 

זענען געווען עטליכע שונאי ישראל , די גרויסע שול

וואס האבן געוואלט מאכן א בלבול אויף די אידישע 

די בילד פון קייזער און זיי האבן אראפגענומען , קהילה

ווען דער קייזער , וואס פלעגט הענגן אין קארידאר

האט באזוכט די שול האבן זיי אים אריינגעשושקעט 

אין אויער אז די אידן האבן אראפגענומען די בילד פון 

ווען דער , אים צו ווייזן זייער אומגעטריישאפט צו אים

קייזער האט דאס געהערט האט ער געפרעגט דער רב 

איז דאס אמת אז מיין בילד האט ''שמעון סופר ' ר

געהאנגן און היינט אלס פראטעסט האט מען עס 

  ?''אראפגענומען

שמעון מיט זיין קלוגשאפט זיך נישט פארלוירן ' האט ר

ת האט ''השי, ''און ער האט געענטפערט דעם קייסער

'' אות''אונז באפוילן צו לייגן תפילין יעדן טאג אלס אן 

אבער שבת לייגט מען , ת און כלל ישראל''שיצווישן ה

דארף נישט קיין צייכן צווישן 'נישט קיין תפילין ווייל מ

ט שוין כביכול הת און כלל ישראל ווייל שבת רו''השי

  .אליינס צווישן אונז

א גאנץ יאר דארף מען האבן א , דאס זעלבע איז דא

ן בילד פון קעניג צו געדענקען דעם בונד צווישן אונז או

ן קעניג אבער יעצט אז דער קעניג אליין איז 'דעם חשוב

וועגן דעם ,  דארף מען דער בילד פון קעניגפארוואס

  .האט מען אראפגענומען די בילד

  )לאנגבערג' אלי' משה בן ר(
  
  
  

  

   א"שליט יצחק סאלינסקי  ר"הר
   החשובלרגל הכנסת בנו הבחור

  ו"ני יוסף דוב כמר

  מ"ט ובשעטו"לעול התורה והמצוות למז


