
באידיש

פרנס השבוע
נתנדב ע"י 

הרבני הנגיד הרה"ח ר' אברהם שלום קליין הי"ו
 לע"נ העלמה נפש עדינה 

מלכה ע"ה בת יבל"ח הרב אברהם שלום ני"ו
◆ ◆ ◆

 זיכוי הרבים יעמוד לכל הנדבנים החשובים, ומשתתפים בהדפסה, והפצה,
 שיזכו לראות רב נחת  מכל יוצ"ח ולהתברך בכל מילי דמיטב.

פרנס השבוע נתנדב ע"י
מו"ה הרוצה בעילום שמו הי"ו

לרגל הולדות בנו למז"ט
ויה"ר שיזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעש"ט, ולראות רב נחת מכל יוצ"ח, ולהתברך בכט"ס. 

◆ ◆ ◆

זיכוי הרבים לו ולכל הנדבנים החשובים, ומשתתפים בהדפסה, והפצה, שיזכו לראות רב נחת 
דקדושה מכל יוצ"ח ולהתברך בכל מילי דמיטב.

פרשת ויקרא

דער טייערער מח

ספר ויקרא 
נתנדב לרפואת יהודה ארי' לייב בן עליזא

בתוך שאר חולי ישראל
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חלק א. דאנקען אויפ'ן מח

א לערנונג פון די אומזיניגע

איך וועל אנהייבן די יעצטיגע נושא מיט א קליינער אריינפיר. ס'איז בלויז אן עפיזאד אבער איך 
טראכט אז עס איז א וויכטיגע הקדמה צו די נושא.

זייענדיג אמאל שפעט ביינאכט אינדערהיים - איך בין שוין געווען גרייט זיך צו לייגן - האט דער 
באזוכן  צו  געבעטן  מיר  וועלכער האט  א חשוב'ער מענטש  געווען  איז  עס  געקלונגען.  טעלעפאן 
איינעם, א תלמיד פון ישיבה וואס איז ליידער געווארן גייסטיש קראנק און האט זיך געפונען אין 
א משוגעים הויז. איך בין קיינמאל פריער נישט געווען אין קיין משוגעים הויז אבער דער חשוב'ער 

מענטש האט געזאגט אז עס איז אן עמערזשענסי און איך זאל שוין גיין.

און איך בין געגאנגען. עס איז געווען נאך די באזוך שטונדן און מען האט מיר דארט צוגעשטעלט 
בין  איך  באשיצן.  און  באגלייטן  מיר  זאל  ער  דאך,  ביז'ן  הויך  שומר,  שטארקער  און  גרויסער  א 
און  געזעסן  זענען  וואס  משוגעים  הונדערט  דריי  געווען  דארט  זענען  צימער,  אין  אריינגעקומען 
געקוקט אויף מיר; זיי האבן געלאכט פון מיר. איך האב געהאט א בארד. אין יענע טעג האט קיינער 
עס  איז  טעג  יענע  אין  אבער  בערד  אויך  משוגעים  אפילו  האבן  היינט  בארד.  קיין  געהאט  נישט 
געווען א זעלטנהייט. אלזא, איך האב זיך געטראפן מיט דעם בחור און מיר האבן גערעדט. נאך א 
גיין. אצינד, איך קען נישט זאגן אז איך רעקאמענדיר דאס פאר  קורצע צייט האב איך געדארפט 
זיכער לוינט צו מאכן א באזוך אין א משוגעים הויז. עס איז געווען א באלערנדער  יעדן - אבער 
איבערלעבעניש פאר מיר אליין. ווען איך בין ארויסגעגאנגען האב איך זיך געכאפט אז איך פארמאג 

עפעס. איך פארמאג א מח!

דאס איז דער אריינפיר. דו פארמאגסט א מח!

פרשת ויקרא
שנה ג' 

דער טייערער מח

תוכן:
חלק א. דאנקען אויפ'ן מח - חלק ב' אויסניצען דעם מח  - חלק ג'. היט אפ דיין מח
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דער פאראד פון די אברים פון קערפער

אין די וואכעדיגע סדרה ליינען מיר איבער דעם קרבן עולה. אלזא, מיר האבן שוין אמאל גערעדט 
ח ֹאָתּה ִלְנָתֶחיָה - און צעשנייד עס צו אירע שטיקלעך )ויקרא א:ו(. נאך  איבער די מצוה פון ניתוח, ְוִנתַּ
וואס די בהמה איז גע'שחט'ן געווארן, האבן עס די כהנים צעטיילט אין באזונדערע אברים. און די 
משנה )תמיד ד:ג( ערקלערט ווי אזוי די כהנים זענען געווען אויסגע'שורה'ט, ווי ביי א פאראדע, צו פירן 
ָיָדם - אלע כהנים זענען  צום מזבח די אברים פון דעם קרבן עולה: ֻּכָלן עֹוְמִדין ְּבׁשּוָרה ְוָהֵאָבִרים בְּ

געשטאנען אין א שורה מיט די אברים אין זייערע הענט.

צו  געווען  איז  עולה  קרבן  דעם  פון  טעמים  די  פון  איינע  אז  ערקלערט  דאן  האבן  מיר  און 
אויסדריקן הכרת הטוב פאר'ן באשעפער אויף די אברים וואס ער האט אונז געגעבן. "איך בין דיר 
אזוי דאנקבאר, באשעפער, אז דו האסט מיר געגעבן אן ארעם אז איך וואלט אייגנטליך געדארפט 

מקריב זיין פאר דיר איינע פון מיינע ארעמס אויפ'ן מזבח."

נאך אלעם וואלט דאס געווען די לאגישסטע זאך. דו האסט מיר געגעבן צוויי ארעמס שוין פאר 
מיין  אויסדריקן  איך  וועל  יעצט  איז  יעדן טאג,  גענוצט  פרייליכערהייט  זיי  איך האב  יאר.  פערציג 

דאנק צו דיר דורך צוריקגעבן איינע פון זיי. 

לאמיר זאגן איך פארליי אייך מיין קאר און איר פארט ארום דערמיט, דו האסט הנאה דערפון 
עטליכע טעג און דאן זאג איך, "מיין פריינד, צי קענסטו מיר ביטע צוריקגעבן מארגן מיין קאר?" 
וויל עס נישט  'געב צוריק דעם קאר?!' איך  וועט איר דען זאגן, "וואס מיינסטו דערמיט צו זאגן, 

צוריקגעבן."? אודאי וועט איר עס צוריקגעבן. און דערצו זאגט איר אויך, "א דאנק".

דער  נאר  נישט?  פארוואס  ארעמס,  אונזערע  צוריקגעבן  געדארפט  אויך  מיר  וואלטן  איז 
לעב  נישט.  זיך  צעשנייד  אליין.  זיך  צו  גארנישט  "טו  זאגט,  ער  און  אונז  צו  גוט  איז  באשעפער 

פרייליך. האלט דיינע אלע אברים ביז דו ביסט 120 יאר אלט."

אבער עפעס דארפן מיר טון! עפעס דארפן מיר טון זיך צו דערמאנען! און דאס איז געווען דער 
קרבן עולה.

דער ערשטער אבר

אלזא, דער ערשטער קערפער טייל אין דעם סדר פון אריבערפירן די אברים איז דער קאפ. דער 
ָתִחים ֶאת ָהֹראׁש - און די כהנים האבן געלייגט דעם  ַהנְּ ֲהִנים ֵאת  ַהכֹּ ַאֲהֹרן  ֵני  בְּ ְוָעְרכּו  פסוק זאגט 
קאפ... אינעם פייער אויפ'ן מזבח )שם. א:ח( און די משנה )שם.( לערנט פון דא אז ָהִראׁשֹון ְּבֹראׁש - דער 
ערשטער כהן אין די רייע האט געטראגן דעם קאפ. און דאס איז געווען א געוואלדיגע לערע פאר 
דאס אידישע פאלק; דיין קאפ, דיין מח, דאס איז נומער איינס. וואס איז די ערשטע זאך אויף וואס 
דו דארפסט זיין דאנקבאר? דיין גייסטישע געזונט, דיין קלוגשאפט, דיין מעגליכקייט צו טראכטן.

אלזא, דאס איז א גרויסער חידוש פאר אונז. עס איז דא א שוואכקייט ביי מענטשן; עס דאכט 
זיך אונז אז די מעגליכקייט צו טראכטן איז אן איינגעבוירענע זאך אין אונז. מיין מח, דאס איז מיין 
פון  קומט  וואס  עפעס  איז  חכמה  אונזער  אז  איין  נישט  אפילו  אונז  פאלט  עס  אידענטיטעט! 

אינדרויסן; א מתנה וואס ווערט אונז געשאנקען און פאדערט אונזער דאנקבארקייט.

די אייגנארטיגע הקדמה

אלזא, אויב לערנט איר מיינע שיעורים האט איר דאס שוין זיכער געזען פריער אבער איך וועל 
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עס נאכאמאל איבער'חזר'ן פאר די וועלכע זענען ניי אין די שיעורים. אויב קוקט איר אריין אין די 
ברכות פון די וואכעדיגע שמונה עשרה, די מיטלסטע ברכות פון הודאה און געבעט, וועט איר זען 
אז זיי הייבן זיך נישט אן מיט קיין הקדמות, נאר גלייך גייט מען צו צום ענין. צום ביישפיל, ֲהִׁשיֵבנּו 
ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך - קער אונז צוריק צו דיין תורה. ְסַלח ָלנּו - פארגעב אונז. ְרֵאה ְּבָעְנֵינּו - זע אונזער 
אן מיט  זיך אלע  הייבן  זיי  אונז.  - בענטש  ָעֵלינּו  ָּבֵרְך  אונז.  הייל   - ְרָפֵאנּו  ווייטער,  אזוי  און  פיין. 

געבעט.

עס איז אבער דא איין אויסנאם. ווען מיר קומען צו די ערשטע ברכה פון דעם סדר פון ברכות; 
די תפילה פאר חכמה און פארשטאנד, זעען מיר אז עס הייבט זיך אן אנדערש; עס הייבט זיך אן מיט 
נאר  וויסנשאפט.  מענטש  א  פאר  געבסט  דו   - ַּדַעת  ְלָאָדם  חֹוֵנן  ַאָּתה  דעקלעראציע:  א  זאץ,  א 
ָך - שענק אונז  נּו ֵמִאתְּ דערנאך גייען מיר צו, צו זאגן א געבעט אזוי ווי ביי די אנדערע ברכות: ָחנֵּ
ֵּדָעה ִּביָנה ְוַהְׂשִּכל - מיט פארשידענע אופנים פון וויסנשאפט און חכמה. אבער אנדערש ווי ביי די 

אנדערע ברכות הייבט זיך עס אן מיט אן אויסדריק פון א פאקט: "דו געבסט אונז דעת."

אלזא, מיר דארפן צוערשט קלאר מאכן אין אונזערע קעפ אז עס איז גארנישט דא קיין צופאל 
אין די ברכות. די אנשי כנסת הגדולה וואס האבן מסדר געווען די תפילות זענען געווען גרויסע לייט 
מיט די גרעסטע מאס חכמה און יעדע ווארט איז געווען געוואויגן און דורכגעטון איידער עס איז 
איין  אז  דאס  פערצופאל  נישט  עס  איז  דערפאר  באשטעטיגונג.  פאר  חכמים  אסיפת  אן  אריבער 
ברכה האט א געוויסער אויסדריק אין די צייט וואס אן אנדערע ברכה האט נישט. זיכער טוט דאס 

אונז לערנען א וויכטיגע נקודה.

איז דערפאר האבן מיר א רעכט - אייגנטליך א חיוב - צו פרעגן אזא שאלה: פארוואס הייבט 
זיך די ברכה, וואס מיר בעטן אויף דעת, אן מיט אן אויסדריק פון, ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת - "דו ביסט 

דער וואס שענקט דעם מענטש מיט וויסנשאפט."?

אויך דאס געבט ער אונז?!

גרינגער  מיר  קענען  באשעפער  פון  דארפן  מיר  וואס  זאכן  אלע  אז  איז,  ענטפער  דער  און 
אנערקענען. צום ביישפיל, יעדער ווייסט אז מענטשן זענען שוואך און אז מיר דארפן צוריקגעקערט 
ווערן צו די תורה. איז גייען מיר גלייך צו צום ענין און זאגן 'ֲהִׁשיֵבנּו', ברענג אונז צוריק. מיר דארפן 

נישט קיין שום דעקלערונגען.

ווייסן אז מיר זענען  נישט אויס קיין הקדמה דערצו. מיר  - פארגעב אונז. עס פעלט  ָלנּו  ְסַלח 
ָאֶרץ ֲאשֶׁר ַיֲעֶשׂה ּטֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא )קהלת ז:כ(. און אזוי קענען מיר גלייך אריינטאנצן  יק בָּ זינדיגע. ֵאין ַצדִּ
דערין און בעטן דעם באשעפער מחילה, אן קיין דעקלערונגען פון פאקטן. ְרֵאה ְּבָעְנֵינּו - זע אונזער 
פיין. דאס ווייסן מיר אז מיר זענען פארפייניגט; מיר ווייסן זייער גוט אז מיר דארפן דעם באשעפער'ס 

הילף. מיר דארפן נישט קיין דעקלערונג. און אזוי ווייטער, די אלע ברכות.

דעקלערונג פון דעת

אן  איז  עס  אז  באוואוסטזיניג  נישט  מענטשן  געווענליך  זענען  דעת  צו  קומט  עס  ווען  אבער 
ארטיקל וואס ווערט זיי נאכאנאנד געגעבן. מענטשן באטראכטן זייער שכל, זייער קלוגשאפט ווי 
א זאך וואס זיי קענען נישט פארלירן, אן אומאפטיילבארער חלק פון זייער פערזענליכקייט. עס איז 

זעלבסטפארשטענדליך אז איך האב א מח. "איך בין מיין שכל."
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און דערפאר, ווען עס קומט צו דעם ענין פאדערט זיך צוערשט א קלארשטעלונג. ס'איז וויכטיג 
צו זאגן פון פאראויס צו זיך אליין, אז אונזער גאנצער באוואוסטזיין איז א מתנה. און אזוי זאגן מיר, 
ַאָּתה חֹוֵנן - דו ביסט דער וואס געבט אונז שכל! מיר וועלן נישט פארנארט ווערן ווי די אומטראכטנדע 
וועלן דאס פראקטיצירן דריי מאל א טאג, אנערקענענדיג אז עפעס איז אונז געגעבן  מאסן. מיר 
געווארן. און ווער איז דער געבער? אתה! אתה! דו ביסט דער וואס שיקט עס אונז. יעדע פונקציע 

פונעם מח קומט דירעקט בלויז פון דיר!

דער צען פראצענט מענטשהייט טייל

נויטווענדיגקייט צו דאנקען דעם באשעפער אז מיר  די געוואלדיגע  צו  און דאס ברענגט אונז 
די  פון  ווייסט, 10%  איר  אונטערשאצן.  נישט  דאס  טוט  הויז.  משוגעים  אינעם  נישט  זיך  געפינען 
מענטשהייט אין די וועלט זענען משוגע. איך רעד נישט פון מענטשן וואס האבן אייגנארטיגקייטן 
אדער מאדנע כאראקטער שטריכן; ניין. איך רעד פון פשוט משוגע. צי זעען מיר נישט מענטשן לא 
עלינו ולא עליכם, וואס זענען געבוירן געווארן אן דעת? און מיר זעען מענטשן וואס האבן דעת, 
אבער אין געוויסע הינזיכטן פונקציאנירט נישט זייער מח. און אויב ביסטו נישט איינער פון זיי, דאן 
קען  וועלט  די  פון   90% אז  פאקט  דער  דאנקבארקייט.  פון  חוב  גרויסן  א  זייער  פארמאגסטו 

פונקציאנירן, דאס טוט דיר נאכנישט באפרייען פון דיין פליכט.

ס'איז וויכטיג זיך דאס אלעמאל צו דערמאנען. "רבונו של עולם, מיר זענען מודה אז ווען נישט 
דיין חסד, וואלטן מיר געווען - מיר וואלטן אפילו נישט געווען קיין שטאטס משוגעים, מענטשן 
מיר  וואלטן  דו  נישט  ווען  צעל.  פארמאכטער  א  אין  ווערן  פארשפארט  געדארפט  וואלטן  וואס 
געפאלן פלאך צו די ערד ווי א שטיין. מיר וואלטן אפילו נישט געוואוסט ווי אזוי צו אויפהייבן א 
פינגער. מיר דאנקען דיר אז מיר זענען נישט קיין אומזיניגע. מיר דאנקען דיר אז מיר זענען נישט 

אין קיין בית משוגעים. 

וויל  יעדער מענטש  אז  מורא האבן  צו  אן  גאסן  די  אויף  גיין  מיר קענען  אז  דיר  דאנקען  "מיר 
שעדיגן אונזער לעבן. מיר דאנקען דיר אז מיר קענען לעבן אן קיין דמיונות אז מיר האבן יעדער 

סארט מחלה."

די ליידענישן פון קרענק

געווען  איז  וואס  מענטש  א  שחורה'דיגער;  מרה  א  מענטש,  א  באגעגנט  אמאל  האב  איך 
אן  פון  ליידט  ער  אז  געמיינט  האט  ער  ווייל  אומגליקליך  אזוי  געווען  איז  ער  ערפאלגרייך, אבער 
אלעס  איז  "עס  געזאגט,  מיר  האט  ער  און  דאקטער  זיין  אנגערופן  איך  האב  מחלה.  ערנסטע 

אינארדענונג מיט אים; ער איז א היפאקאנדריאק."

אבער ער האט געמאכט זיין לעבן אזוי אומגליקליך צוליב זיין פאנטאזירטע מחלה אז זיין ווייב 
האט אים איבערגעלאזט און אויך זיינע קינדער האבן זיך אוועקגעצויגן פון אים. איך ווייס נישט 
וואס האט דערנאך פאסירט צו אים; ער האט נישט געקענט לעבן צו לאנג ווייל ער האט שרעקליך 
געליטן. "הרב מיללער," האט ער געזאגט, "איך לייד געפערליך. צי ס'איז אמת אדער נישט, אבער 

איך לייד."

איז אלזא ווען מיר האבן נארמאלע דעת - גאנץ נארמאל כאטשיג - דארפן מיר עס שעצן אלס 
איינע פון די גרעסטע מתנות וואס דער באשעפער געבט. די מעגליכקייט פונעם מח צו פונקציאנירן 
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איז איינע פון די גרעסטע מתנות און דאס פארפליכטעט אונז - מיר זענען איינגעטונקען אין חובות 
בלויז צוליב אונזער מח.

הרב מיללער'ס וועג

אלזא, אויב וועט איר זאגן פאר דרויסנדיגע מענטשן וואס איר לערנט יעצט, וועט עס גארנישט 
מיינען צו זיי. "דאס איז בלויז הרב מיללער'ס וועג," וועלן זיי זאגן. און דערפאר, איידער מיר גייען 
ווייטער, וועלן מיר אריינקוקן אין די ווערטער פון חובת הלבבות - איר דארפט לערנען אז דאס איז 
דער חובת הלבבות גאנג, עס איז דער תורה וועג. און עס גייט מיר נישט אן ווער עס זאגט אייך ניין 

און ניין און ניין, די תורה זאגט אונז יא און יא און יא.

אין שער חשבון הנפש געבט אונז דער חובת הלבבות דרייסיג סארטן אויפגאבן צו טון; דרייסיג 
זאכן פון וואס מיר דארפן טראכטן אויב מיר ווילן ערפילן אונזער תפקיד אלס עובדי ה'. ער רופט 
זאגן  בלויז  עס  וועל  איך   - איז  רשימה  די  אויף  חשבון  דריטער  דער  חשבונות'.  'דרייסיג  עס 
איבערגעטייטשט - "דער דריטער חשבון איז ווי אזוי א מענטש מוז מאכן א חשבון ביי זיך, ווי גרויס 

עס איז דער חסד פון באשעפער צו אים אז ער האט אים געגעבן שכל."

טויש דיין תפילה

איז  דריי  נומער  און  ענינים  דרייסיג  בלויז  גרויסער מחבר האט אויסגעוועלט  אלזא, אויב דער 
דאס - רעדט עס פון גארנישט אנדערש, נאר פשוט שכל - וואס דערמיט הייבן מיר אן צו פארשטיין 
ווי א גרויסער חוב עס איז צו דאנקען אויף דעם. דער חובת הלבבות זאגט דיר אז אויב דו ווילסט 
דינען דעם באשעפער אויפ'ן מינימאלסטן אופן, דאן מוזטו אפגעבן אביסל צייט צו טראכטן איבער 

די מתנה פונעם מח.

"זאל א מענטש טראכטן," זעצט פאר דער חובת הלבבות, "לאמיר זאגן ער איז בארויבט פון זיין 
און  פונקציאנירן.  נישט  אינגאנצן  קען  ער  פוסטקייט;  א  אין  ארום  גייט  ער  זאגן  לאמיר  חכמה. 
איינער קומט צו גיין, א ספעציאליסט וואס קען עפענען זיין קאפ און אריינלייגן א פונקציאנירנדער 
מח. וויפיל וואלט ער שולדיג געווען פאר דעם מענטש?! ווי גרויס וואלט געווען זיין דאנקבארקייט 
מיט  פארברענגען  צו  גענוג  געווען  לעבן  זיין  פון  טעג  אלע  אפילו  וואלטן  צי  חסד?!  בעל  זיין  צו 

דאנקען זיין בעל חסד?"

מען רעדט דא נישט פון אן עלוי'אישער מח, עפעס גאונ'יש; דער חובת הלבבות רעדט איבער 
די מתנה פון מינימאלע חכמה. און דריי מאל א טאג ביסטו פארפליכטעט דאס אינזין צו האבן. דאס 
וועט פון היינט אן טוישן דיין שמונה עשרה. אצינד האבן מיר עפעס פון וואס צו טראכטן ווען מיר 

זאגן די ווערטער.

חלק ב' אויסניצען דעם מח
די ביליאן דאלערדיגע מתנה

קיין  נישט  זענען  מיר  אז  אנערקענען  פון  שטאפל  ביים  בלויז  בלייבן  מיר  וועלן  אויב  אבער, 
וואנזיניגע, אז דער באשעפער האט אונז געגעבן געווענליכע שכל, ערפילן מיר נישט דעם ציל. צו 



תורת אביגדור / פרשת ויקרא ח 

איך  האב  דערפאר  וויכטיג,  אזוי  ס'איז   - געוואלדיג  איז  שכל  פון  מתנה  גרויסע  די  אנערקענען 
רעקאמענדירט צו גיין צו א משוגעים הויז - אבער דאס איז בלויז דער אנהייב. איך וועל דאס אייך 

ערקלערן.

ער  גייט  איז  א מתנה.  געבן  אייך  וויל  דער פעטער  און  רייכן פעטער  א  איר האט  זאגן  לאמיר 
צו  זאגן,  לאמיר  ער,  גייט  דאלער.  ביליאן  אפאר  אייך  פאר  אויסגעבן  וויל  ער  איינקויפן,  ארויס 
א  זייער  איז  דאס  מח.  מעכאנישער  א  דארט  האבן  זיי  אז  זעט  ער  און  אוניווערזיטעט  הארווארד 
גרויסער ארטיקל; ס'פייפט, די ווייערס לויפן אין אלע פארשידענע ריכטונגען, עס קען מאכן אלע 

סארט חשבונות.

גייט ער צו און רעדט צום פרעזידענט פונעם אוניווערזיטעט, "צי ווילסטו מיר פארקויפן די זאך 
דא?"

זאגט ער, "אונזער מעכאנישער מח? צי וואס דארפסטו עס?"

"איך האב א נעפיו, איך וויל אים געבן א מתנה."

דער פרעזידענט טראכט עס איבער און ער זאגט, "גוט, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, מיר האבן 
עס שוין אסאך גענוצט; ס'איז מער נישט ניי און מיר קלערן סייווי צו פארשאפן א נייע, דערפאר 
וועלן מיר דיר עס געבן מיט א גרויסער פרייז נאכלאז, מיר וועלן דיר עס פארקויפן פאר פיר ביליאן 

דאלער."

און אזוי צעשיידט זיך אייער פעטער מיט זיין געלט; וואס וואלט ער דען נישט געטון פאר זיין 
נעפיו?

אן אויסטערלישער ליפערונג

)לייסענס( פון  דאן דינגט ער א ספעציעלן טראק און פארשאפט אן אויסשליסליכע ערלויבעניש 
די שטראזן.  אויף  פירן אזא טראק  אזוי  נישט סתם  מ'קען  ווייל  דער טראנספארטאציע אגענטור, 
דאס איז א סארט טראק וואס האט רעדער אזוי גרויס ווי, לאמיר זאגן א טאנק, און דאס שלעפט 
זיילן כדי עס זאל  דעם גרויסן אפאראט. דערצו דארף מען אראפנעמען די בריקן און טעלעגראף 

קענען אריבערפארן.

איז  טרעפל  גאס  דער  אז  הויז  דיין  פון  אינדרויסן  זעסט  דו  ווען  טאג  דער  קומט  ענדליך  און 
צעבראכן געווארן דורך דעם גרויסן אפאראט. די ערד אויפ'ן גאס האט אונטערגעבראכן פונעם וואג 

פון דעם גיגאנטישן מאשין. און אצינד איז עס דיינס.

אלזא, שטעל זיך פאר דו ביסט א מענטש וואס אמאל אמאל ווען דו דארפסט עפעס חשבונ'ען 
גוטער  קיין  געווען  נישט  קיינמאל  ביסט  דו  אויף.  געבסטו  ציפערן  דריי  פון  מער  מיט  נומער  א 
מאטעמאטיקער אין שולע און דו האסט אויך א פוילער קאפ, האסטו זיך קיינמאל נישט מטריח 
געווען צו מאכן אפילו א פשוט'ער חשבון אין דיין הויז. אבער יעצט איז די גרויסע זאך אינדרויסן. 

יעצט איז דיין געלעגנהייט צו געפעלן ביי דיין ווייב.

רעגירונג אינפלאציע

איז לאמיר זאגן דיין ווייב קומט אהיים פון איינקויפן און זי האט אויסגעגעבן א סכום געלט - 
נישט  איז  היינט אויסגעבן בערך 100 דאלער. דאס  געווענליכן איינקויף שפאציר קען מען  אין א 
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צופיל היינט. היינט גייען די פרייזן ארויף ווייל די רעגירונג פארפאטשקעט ביליאנען דאלארן. לאזט 
זיך נישט פארנארן. אונזערע פאליטיקאנטן זענען שולדיג. און אפילו זיי וועלן קומען צו אונז און 
ישיבות  די  וואס  רעגירונג,  די  פון  געוויסע באשטייערונגען  אייך  מיר פארשאפן פאר  "זעט,  זאגן, 
די  אז  נישט  טראכט  פארנארט.  ווערן  נישט  אייך  לאזט  באשטייערונגען,"  די  ניצן  קענען 
באשטייערונגען וועלן אייך געבן עפעס פאר גארנישט. איר באקומט עפעס יעצט, אבער איר צאלט 

ארויס פיל מער אין אנדערע וועגן.

געשעפט  צום  גייט  ער  ווען  טאש.  יונגערמאן'ס  כולל  דעם  פון  ארויס  עס  קומט  צייט  די  מיט 
צאלט ער מער. ער דארף אויסגעבן אזויפיל מער פאר פראדוקטן וואס ער וואלט געקענט באקומען 
פאר פיל ביליגער אויב די רעגירונג וואלט נישט פארפאטשקעט ביליאנען דאלארן. איר וועט צאלן 
אין גרויסן פאר אלעם! גאזאלין און קארס קאסטן מער ווען די שטייערן ווערן געהויבן און דערפאר 
ווי פארדינען געלט דורך  קאסט די טראנספארטאציע מער. דאס הייסט, עס איז נישטא אזא זאך 

באקומען רעגירונגס באשטייערונגען. איר וועט צאלן מער פאר א פונט קארטאפל.

איז יעצט איז דיין ווייב צוריקגעקומען פון גראסערי און דו פראבירסט צו אויסרעכענען אויב דו 
ווי א הונדערט דאלער; עס  האסט גענוג געלט אין באנק צו דעקן דעם טשעק. אבער ס'איז מער 
האלט שוין ביי דריי ציפערן. 'איך בין צו פויל,' טראכסטו, 'איך וועל ניצן מיין הארווארד מעכאנישער 

מח.'

ניצן די מתנה

אזוי  גראסערי  אין  איינקויפן  דאס  עס מאכט  דערמיט.  פרייליך  אזוי  ביסט  דו  עס ארבעט!  און 
לייכט. 

דיר.  פון  נחת  שעפן  וויל  און  פעטער  דיין  קומט  שפעטער  חודש  א  אז  זאגן  לאמיר   יעצט 
"וואס מאכסטו, מיין טייערער? ווי אזוי מאכסטו ניצן פון מיין מתנה וואס איך האב דיר געגעבן?" 

פרעגט ער.

"גוט," זאגסטו, "איך ניץ עס."

"דאס איז געוואלדיג! צו וואס?"

"איך ניץ עס צו רעכענען וויפיל מיין ווייב האט איינגעקויפט אין נאנטן גראסערי געשעפט און 
צומאל ניץ איך עס צו העלפן מיין קינד מיט זיינע מאטעמאטיק אויפגאבן."

"וואס ביסטו, משוגע?!" זאגט ער, "צו דעם האב איך דיר געגעבן א מעכאנישער מח?! צו דעם 
דארף מען אפילו נישט קיין טאשן רעכענונגס מאשינדל!" איז ער בייז. אזא גרויסע מתנה געבט ער 

דיר און דו פארפאטשקעסט די געלעגנהייט עס צו ניצן.

דו  וואס  מיין מעכאנישער מח און דא האסטו א שיינע בליי. דאס איז אלעס  צוריק  "געב מיר 
דארפסט."

און אזוי זאגט דער באשעפער, "איך האב דיר געגעבן אזא געבענטשטע מתנה, דער מענטשליכער 
מח וואס עס איז נישטא זיינס גלייכן אין די וועלט און דו ניצט עס בלויז צו פונקציאנירן פונקט ווי 
איינער וואס האט בלויז דערגרייכט צום שטאפל פון נישט זיין וואנזיניג?! צו דעם האסטו באקומען 

דעם מח?!"
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גלייב נישט אין פראפאגאנדע

אלזא, דער אמת איז אז דער הארווארד מעכאנישער מח קומט נישט נאנט צו די געוואלדיגע 
נישט  אייך  לאזט  קאמפיוטערס!  די  דורך  פארנארן  נישט  אייך  לאזט  מוחות.  אונזערע  פון  נוצן 
פארנארן דורך די ענטוזיאסטישע באשרייבונגען אין די צייטונגען וואס מאכן מענטשן מיינען אז 
די קאמפיוטערס קענען כמעט טראכטן; זיי קענען אינגאנצן נישט טראכטן. ס'איז שקר וכזב! עס 
קען גארנישט טון מער ווי עס איז פראגראמירט געווארן צו טון. עס וועט קיינמאל נישט פונקציאנירן 

אפילו נאנט צו וואס א מח קען טון.

די רעכענונגען מעגליכקייטן פון דער מח גייען פיל ווייטער פון סיי וואס עס וועט פאבריצירט 
ווערן דורך א מענטשליכע האנט. אפילו די גרעסטע קאמפיוטערס - אפילו עס זאל זיין גרעסער 
ווי א צימער; אפילו עס זאל זיין אזוי גרויס ווי פון ניו יארק ביז לאנדאן - וואלט עס געווען ווי א 

טאשן רעכענונגס מאשינדל אין פארגלייך צו דער פשוט'סטער מענטשליכער מח.

דער אנטוויקלענדער מח

קען  מח  מענטשליכער  דער  אז  שפעקולאציע  א  געמאכט  האט  וויסנשאפטלער  געוויסער  א 
עס  גלייב  איך  טריליאן!  ביליאן;  נישט  אינפארמאציע.  פון  שטיקלעך  טריליאן   15 זיך  אין  האלטן 
באמת נישט; איך מיין אז עס איז אן אונטערשאצונג. איך גלייב אז דער מענטשליכער מח קען זיך 
עלעקטרישע  פון  צאל  ענדלאזער  דער  צוליב  מער  און  מער  אלץ  ענטהאלטן  צו  אנטוויקלען 
צו  זיך  לערנט  קרייזלויף  עלעקטרישער  יעדער  אז  אזוי  פראגרעסירן  וואס  מח  אינעם  קרייזלויפן 
צו  צוגעוואוינט  מער,  לערנען  וועלכע  מענטשן  זענען  דערפאר  פונקציעס.  אסאך  גאר  אויספירן 

געדענקען מער.

ווי מער דו פראקטיצירסט און ניצט דיין מח, אלץ פלינקער ווערט דער מח און אלץ מער פאקטן 
קענען דארט ווערן רעקארדירט. א מענטש'ס מח איז אומבאגרעניצט; אן קיין שום סטימולירונג, 
גרעסטע  די  אנטוויקלען  מח  מענטש'ס  א  קען  פראגראמירונגען,  פאראויסדיגע  קיין  אן 
די גרעסטע לאגישע באשטימונגען.  די גרעסטע טענות,  די גרעסטע געדאנקען,  אויסטרעפונגען, 

ס'איז נישטא קיין זאך אין די וועלט וואס קען זיך פארגלייכן צו דער מענטשליכער מח.

א מח ווי א קאץ

און דאס איז איינע פון די סיבות פארוואס מיר חזר'ן איבער נאכאמאל און נאכאמאל דורכאויס 
אונזער גאנץ לעבן, "אתה חונן!" דו געבסט מיר אזא גרויסע מתנה, אזא געוואלדיגער מאשין וואס 
איז כמעט אומבאגרעניצט אין זיין פאטענציאל. און ווי דער פעטער אין אונזער מעשה, פרעגט אונז 

דער באשעפער, "וואס טוסטו מיט מיין מתנה? ווי אזוי ניצסטו עס?"

ווייל פאר די פשוט'ע פונקציעס צו וואס דו ניצסט עס וואלט א מח פון א קאץ גענוג געווען. א 
קאץ'ס מח איז פונקט גענוג פאר אונזערע באדערפענישן; אפילו מער פון וואס מיר דארפן, ווייל 
דער קאץ האט געוויסע אייגנשאפטן, כשרונות אין זיין מח וואס מיר האבן נישט. א קאץ האט די 

מעגליכקייט צו אויס'חשבונ'ען זאכן דורך איר אינסטינקט; מיר האבן דאס נישט.

מיר  פונקציאנירן,  קענען  מיר  אונז.  פאר  געווען  גוט  וואלט  מח  קאץ'ס  א  ווי  ווייניגער  אפילו 
זיך  זיך אפגעבן מיט אונזערע קערפערס. מיר קענען  זיין, מיר קענען  ווי עס דארף צו  קענען עסן 
נישט קיין  זיך אדורך; קעץ האבן  נישט? קעץ קומען  ווייבער. פארוואס  דורכקומען מיט אונזערע 
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גיטין. פארוואס זאלן זיי זיך גט'ן? א קאץ דארף א ּפָאר. זיי גט'ן זיך נישט; ס'איז א וואנזיניגקייט 
זיך צו גט'ן.

און אזוי קענען מיר פונקציאנירן פערפעקט מיט א קלענערער מח. פארוואס, אויב אזוי האט 
אונז דער באשעפער געגעבן אזא גרויסער מח? דארפן מיר פארשטיין אז דער באשעפער וויל מיר 
נוצן דערפון; ער ערווארט גרויסע זאכן פון  וויסן אז ער ערווארט אז מיר זאלן טאקע מאכן  זאלן 
אונז. ער זאגט, "איך האב דיר געגעבן א מח פאר גרויסע זאכן - ס'איז מער ווי בלויז שכל'דיג. ס'איז 

געמאכט פאר גרעסערע זאכן ווי בלויז צו לעבן ווי א קאץ."

איר וועט קיינמאל נישט הערן גענוג

און יעצט קומען מיר צום געוואלדיגן ענין וואס דער באשעפער האט באמת אינזין געהאט מיט 
וואס ערווארט דער באשעפער פון אונז מיט דעם  ווערן?  וואס דארף עס געניצט  צו  אונזער מח. 

מח?

אינגאנצן  מיר קענען  אז  איינרעדן  צו  זיך  מיר  געווען פאר  גערעכט  נישט  וואלט  עס  למעשה, 
פארענטפערן די שאלה ביי דעם שיעור. און דערפאר טו איך אייך לאדענען צו קומען און אויסהערן 
מיינע שיעורים פאר די קומענדיגע 10,000 יאר... דאס וואלט געווען א גוטער אנהייב אויף די נושא 
פון דעת און איך טרייב נישט איבער. אויב וועט איר טרעפן בעסערע שיעורים, דאן זאלט איר זיכער 
גיין אהין. אבער איר מוזט ערגעץ גיין און לערנען די נושא פון אנטוויקלען א תורה'דיגער מח. איר 

וועט קיינמאל נישט הערן גענוג דערפון; עס איז די גרעסטע זאך אין לעבן.

אלזא, מערסטנס מענטשן טראכטן אז זיי האבן א גוטער מח - ס'איז א טראגעדיע פון וואס רוב 
מענטשן ליידן - און דאס איז דער גרעסטער באווייז אז זייער מח איז אינגאנצן אויסגעליידיגט. דו 
פארמאגסט נישט באמת א מח נאר אויב דו האסט געארבעט דערויף. און דו דארפסט ארבעטן יארן 
ווייל א תורה'דיגער מח ענטהאלט אלע סארטן שלימות פון א מענטש. די אלע שלימות פון תורה, 
די אלע געוואלדיגע קוואליטעטן וואס דער באשעפער האט איינגעפלאנצט אין אונז און וואס מיר 

קענען קונה זיין.

דו קענסט קענען ש"ס!

דער באשעפער זאגט, "איך האב דיר געגעבן א מח פאר גרויסע זאכן. אויב ביסטו א מענטש, 
דאן קריץ איין א מסכת אין דעם מח. אפשר קענסטו איינקריצן ש"ס אין דעם מח. פארוואס קענסטו 
דאס נישט טון? דו מיינסט אז דו קענסט נישט לערנען ש"ס? יעדער קען לערנען ש"ס. אויב ביסטו 

נישט פויל איז עס מעגליך. נעם זיך יעצט צו די עבודה. לערן עס אן תוספות; לערן ש"ס!

פארוואס זאלסטו פארפאטשקען א מוצאי שבת מיט זיצן אינדערהיים און שמועסן? פארוואס 
דיינע  פארפאטשקען  זאלסטו  פארוואס  קרובים?  באזוכן  מיט  זונטאג  פארפאטשקען  זאלסטו 
אווענטס? צינד אן רעקארדירונגען פון גמרא. חזר עס איבער נאכאמאל און נאכאמאל. הער אויס 
דיין  אין  איינגעקריצט  ווערן  וועט  צייט  די  מיט  און  איבער,  זאג  און  הער  און  איבער  זאג  און 

מעכאנישער מח ש"ס. ס'איז מעגליך. כאטש זאלסטו איינקריצן א מסכת; כאטש א פרק.

און אויב ביסטו א פרוי, קענסטו איינקריצן די גרויסע לערנונגען פון אלע ספרי מוסר אין דיין 
מח. ס'איז נישטא קיין גרעניץ צו די חכמה וואס מענטשן קענען איינקריצן אין די רעקארדירערס 

פון זייער מח.
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אויב מיר נעמען זיך צו די עבודה פון אנטוויקלען אין זיך א נייער מח, א תורה'דיגער מח, וועלן 
מיר ווערן אנדערש. דורך טראכטן פון תורה ביסטו קונה א תורה'דיגע סברא. ס'איז נישט סתם אז 
דו טראכסט פון הלכות און אז דו טראכסט פון דינים. מיט די צייט הייבסטו אן צו טראכטן לויט דעם 
גאנג פון די תורה. דו הייבסט אן צו טראכטן לויט דעם ריכטונג פון די תורה. דו לערנסט זיך ווי אזוי 
צו טראכטן אין אינגאנצן א נייעם וועג. דאס איז ווי אזוי דו קענסט נעמען די טייערסטע מתנה וואס 

דו האסט באקומען פון באשעפער און עס ניצן פאר דעם ריכטיגן צוועק. 

חלק ג. היט אפ דיין מח
די היטונג אויף די פאסט

א געוויסער אדמיניסטראטאר פון א קאלעזש האט אמאל געהאט א גרויסע איבערראשונג. ער 
איז געזעסן אין זיין אפיס ווען אינמיטן זענען צוויי באוואפנטע זעלנער אריינגעקומען, ברענגענדיג 
די  זיי אים געזאגט אז דאס זענען  "וואס איז דאס?" האט ער געפרעגט. האבן  זיך א פעקל.  מיט 
דורך  ווערן  געליפערט  דארף  פון $1000  אינשורענס  א  וואס האט  אז אלעס  רעגולאציעס  פאסט 

באוואפנטע זעלנער." אזוי זענען דאן געווען די רעגולאציעס.

איינער פון די סטודענטן האט געשריבן א טעאריע פאר זיין דאקטאראט. ער האט אינוועסטירט 
דערין אסאך ארבעט, דערפאר האט ער באצאלט $1000 פאר פארזיכערונג און עס ארויסגעשיקט 
דורך די פאסט צו דעם פראפעסאר צו איבערקוקן. און אזוי איז עס אפגעשיקט געווארן - מיט צוויי 
ער  האט  דורכגעליינט  שפעטער  עס  האט  פראפעסאר  דער  ווען  למעשה,  זעלנער.  באוואפנטע 
געהאלטן אז עס איז נישט ווערד געווען קיין שום באוואפנטע זעלנער אבער מיר זעען פון דעם אז 

זאכן וואס זענען ווערדפול דארפן געהיטן ווערן.

און דאס ברענגט אונז צום קומענדיגן טייל פון אונזער נושא. לאמיר זאגן איר האט דורכגעטון 
נאכאנאנד  זענט  איר  וואס  נאר  נישט  הארץ.  אין  אריינגענומען  עס  און  שיעור  יעצטיגן  דעם 
אנגעפילט מיט הכרת הטוב צום באשעפער וואס ער האט אייך געגעבן א מח, ער האט אייך געגעבן 
שכל, נאר איר האט זיך גענומען דערצו צו ניצן די מתנה און אנטוויקלען פאר זיך א תורה'דיגער 
יעדן  אפענטפערן  קענט  איר  אלעס.  ווייסט  איר  תורה.  מיט  אנגעפילט  איר  זענט  אצינד  און  מח. 
ביז  שמים  יראת  און  תורה  מיט  אנגעלאדנט  זענט  איר  ווייל  זאגן  צו  וואס  ווייסט  איר  אפיקורס. 

ארויף.

די באשיצונגס אינדאסטריע

אויך  דארף  מח  א  ווייל  מעשה  די  פון  האלב  בלויז  איז  דאס  עס!  איז  דאס  אז  נישט  מיינט 
אפגעהיטן ווערן. אזא ווערדפולע מתנה - נאך אלעם איז דאס דיין איינטריט צו עולם הבא - דארף 

באשיצט ווערן מער ווי סיי וואס.

- מער ווי סיי וואס דו טוסט אפהיטן,  ָך  ִלבֶּ ְנֹצר  ל ִמשְָׁמר  ִמכָּ שלמה המלך זאגט דאס )משלי ד:כג( 
ים - ווייל פון דיין מח קומען ארויס אלע רעזולטאטן  ּנּו ּתֹוְצאֹות ַחיִּ י ִממֶּ דארפסטו אפהיטן דיין מח, כִּ
פון לעבן. דאס מיינט אז סיי וואס דו דערגרייכסט אין לעבן איז עס פונעם מח. דער סארט מח וואס 
דו פארמאגסט, דאס איז דער סארט לעבן וואס דו וועסט האבן אויף די וועלט און אויף יענע וועלט. 
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דיין גאנצע אייביגע שמחה אויף אייביג און אייביג אין עולם הבא ווענדט זיך אין וואספארא סארט 
מח דו באקומסט. און דערפאר איז נישטא עפעס טייערער וואס דארף אפגעהיטן ווערן ווי דיין מח.

איר  אויב  איז סעקיוריטי, אפהיטונג.  גרעסטע אינדאסטריעס  די  פון  איינע  אז  היינט  זעט  איר 
א  געווען  ס'איז  גראטעס?  אייזערנע  געהאט  געשעפט  א  האט  ווען  צוריק,  יארן  פון  געדענקט 
גראטעס,  אייזערנע  דא  איבעראל  זענען  פאליטיקאנטן,  ליבעראלע  די  צוליב  היינט,  זעלטנהייט. 
אלארמס און געשולטע שומרים; דאס איז היינט א גרויסער טייל פון די וועלט'ס האנדל. ס'איז א 

גרויסער מסחר, באשיצן הייזער.

אבער דער אמת איז אז הייזער קען מען גאנץ גרינג באשיצן ווייל דער איינציגסטער וועג וואס 
עס קען געשעדיגט ווערן, לאמיר זאגן, איז אויב א פארברעכער גייט פארביי און ווארפט אריין א 
פאקל דורכ'ן פענסטער. אבער אויב די פענסטערס ווערן פארשפארט אדער באדעקט מיט אייזערנע 

בלעכן, איז מען גאנץ פארזיכערט. מען דארף נישט צופיל זארגן.

פיל זיכערהייט געפארן

אבער דיין מח, קענסטו קיינמאל נישט אויפהערן זארגן דערויף ווייל עס איז נישטא נאך עפעס 
וועלן  וואס  וועלן אריינקומען השפעות  זייטן  דיין מח און פון אלע  ווי  אזוי סענסיטיוו און הייקל 
ל  טוישן און באאיינפלוסן דיינע געדאנקען. די השפעות גיסן אריין אן אויפהער! און דערפאר, ִמכָּ

ָך, היט עס מער ווי סיי וואס. ִמשְָׁמר ְנצֹר ִלבֶּ

אבער וואס זעען מיר? פונקט פארקערט פאסירט פאקטיש. מענטשן היטן אינגאנצן נישט אויף 
זיך פאר א באנק  ברייט אפן. שטעלט  איז  זייער מח,  זיי פארמאגן,  וואס  זאך  די טייערסטע  דעם. 
ביינאכט; די באנק טירן זענען ברייט אפן, אפילו די אפטיילונגען אינעווייניג זענען ברייט אפן. דער 
פרעזידענט פונעם באנק גייט אהיים שלאפן; יעדער שלאפט, עס זענען נישטא קיין שומרים, אלעס 

איז אפן. וואס וואלטן מענטשן געזאגט צו אזא באנק?

אבער מיר זענען ערגער ווי דאס, ווייל אונזער באנק איז ברייט אפן; אונזערע אויערן זענען אפן 
קען  וויל  וואס  אלעס  און  צייט,  גאנצע  א  אפן  ברייט  זענען  אויגן  אונזערע  און  צייט  גאנצע  א 
אריינקומען. ווען ער גייט אויפ'ן גאס, דער שוטה, קוקט ער איבעראל. דו היטסט נישט דיינע אויגן? 

נישטא קיין קדושת עיניים? איז דען נישטא פון וואס צו אכטונג געבן?!

צי ווייסטו וואספארא געפאר דאס איז? עס איז נישטא עפעס טייערער ווי דיין מח; אבער עס 
האט נישט קיין שמירה! ס'איז א פאקט!

איינלאדענען די פאברעכער

מענטשן זיצן און הערן ראדיא; געוויסע הערן אנדערע זאכן, זיי הערן אויס נאראנים וואס זיצן 
זיין פאמיליע און דו זיצסט פאר  זיי אינאיינעם. לאמיר זאגן אז דער קוזין זשעק קומט מיט  מיט 
די  זענען  וואו  נארישקייטן.  מיט  אויערן  דיינע  אן  פילט  ער  און  אויס  אים  און הערסט  צוויי שעה 
גראטעס?! וואו זענען די מויערן? וואו זענען די צוימען? וואו זענען די שומרים? די אלע זאכן וואס 

קומען אריין, נעמען אוועק דיין מח, דיין שכל.

אפילו אויב דו האסט קונה געווען א תורה'דיגער מח, מאכסטו עס חרוב. לאמיר זאגן דו גיסט 
אריין אין זיך מסילת ישרים בייטאג און ביינאכט, דו לאזט קיינמאל נישט אפ דעם מסילת ישרים. 
איין  אפילו  זאך.  גוטע  א  גראדע  ס'איז  הלבבות.  חובת  הארץ  דיין  אין  אריין  גיסטו  טאג  גאנצן  א 
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טראפן דערפון איז א גוטער מעדיצין, און אויב זאלסטו אריינגיסן בייטאג און ביינאכט, אהה איז 
דאס עפעס! אבער אויב אין די זעלבע צייט גיסט זיך אויך אריין אין דיר פון די אפלויף וואסער, דאן 
וואספארא גוטס איז דאס? דו האסט די בעסטע וויין, די טייערסטע וויין, און דו גיסט עס אריין אין 
א גלאז וואס איז פארשמירט מיט מאראסט אנגעפילט מיט באצילן, מיט ווערים; וואספארא טעם 

און אויסזען וועט די וויין האבן?

און געוויסע מענטשן לאדענען קרימינאלן צו זיך אהיים. זיי האבן א ספעציעלער פענסטער, מען 
א  דא  איז  עס  און  פענסטער  דעם  דורך  אריין  קריכן  קרימינאלן  די  און  הענטל  קליינער  א  דרייט 
גרויסע ליכטיגקייט. און צומאל זענען די פאברעכער דארט פאר צוויי שעה און זיי בא'גנב'נען דיין 
מח. דורך דעם קליינעם פענסטער, נעמען זיי אוועק אלעס וואס דו פארמאגסט. און דאס איז אזוי 
ריכטיג ווי עס קען נאר זיין. אויב וועסטו זיי לאזן אריינקריכן דורך דעם פענסטער און אוועקנעמען 

דיינע צירונגען, איז עס א פיל קלענערע אומגליק.

דיין  און  רינגל  דיאמאנט  ווייב'ס  דיין  און אוועקגענומען  זענען אריינגעקראכן  זיי  זאגן  לאמיר 
גאלדענער זייגער און אפשר $100 מזומן וואס דו האסט געהאט ערגעץ אין א באהאלטענעם ארט, 
וועט עס דיר זיין א שרעקליכע זאך. דו וועסט רופן פאליציי. אוי אוי אוי! און דא האסטו פארלוירן 
דיין גאנצער מח; דו ביסט בא'גנב'ט געווארן, דו ביסט פארארעמט געווארן, דו ביסט אן ארעמאן, 

און דו טראכסט נישט דערפון אפילו פאר א מינוט.

די השפעה אויפ'ן מח

אפילו אויב דו הערסט אויס א קאנזערוועטיווער גוי ביי זיין רעדע אויף די ראדיא פארלירסטו 
דיין מח. אודאי איז עס פיל א קלענערער שעדיגונג ווי צו אויסהערן די ליבעראלן. אבער, דו דארפסט 
וויסן אז דער בעסטער גוי איז א לץ - אפילו אויב ער איז דער בעסטער פון זיי פארלירסטו דיין מח 

צו דעם לץ.

נישט  קען  קיינער  ניין.  מח,  מיין  אוועקגענומען  נישט  האבן  זיי  ניין,  "אה  זאגן,  יענער  וועט 
אוועקנעמען מיין מח. מיין מח קענסטו נישט אוועקנעמען. איך בין נישט אזא נאר. איך קען זען די 
אלע זאכן און מיין מח בלייבט די זעלבע." דאס איז די גרעסטע אפנארעריי, ס'איז דער גרעסטער 

שקר. דיין מח איז שוין נישטא.

רום  דיינינג  אין  אריינגיין  קענסטו  איינקויפן  ארויסגעגאנגען  איז  ווייב  דיין  ווען  אויב  אלזא, 
אויפ'ן שפיץ פינגער מיט א האמער און צעהאקן די טעלעוויזיע, ווייסטו נישט וואספארא גרויסער 
אויפטו דו שאפסט פאר דיין פאמיליע. און איר יונגע מענטשן וואס זענען נאכנישט חתונה געהאט, 
"אין  אז  צווייטן צד פאר'ן שליסן א שידוך  זאלט אפשמועסן מיט דעם  וויסן אז איר  איר  דארפט 
זי  אויב  און  אייער קאפ  אין  קיין ספק  זיין  נישט  זאל  קיין טעלעוויזיע." עס  נישטא  הויז:  אונזער 

שטאלפערט און קווענקלט דאן זוכט א צווייטן שידוך.

א דיאמאנט פאר א טעלעוויזיע

און די וועלכע האבן שוין ווייבער, קויפט פאר איר א דיאמאנט רינגל. זאגט איר, "א דיאמאנט 
רינגל אנשטאט די טעלעוויזיע." קויפט פאר איר סיי וואס! עס איז נישטא קיין פרייז וואס איז צו 
גרויס צו באצאלן אנשטאט די טעלעוויזיע, ווייל איר ווייסט גארנישט וואספארא טעות איר האט 

געמאכט ווען איר האט עס געלאזט אריינקומען אין אייער הויז.



טו תורת אביגדור / פרשת ויקרא 

לאמיר זאגן א מענטש האט געבויעט א הערליכע הויז און דערנאך האט ער אויפגעעפנט אין 
זיין דיינינג רום אן אפלויף שטראם, און יעדע מאל וואס די אפלויף ווערט אראפגעלאזט ביי סיי 
וועלכע הויז אויף די גאס שטראמט עס אריין גראד אין זיין דיינינג רום אויף זיין טייערן קארפעט. 
דאס איז נאך אלץ בעסער ווי צו האבן אן אפלויף שטראם גראד צו די קאנאל )ליניע( און צו די קאנאל 
ווייל די נידריגע פארשוינען שפייען אויס טאג און נאכט די ערגסטע סארט  דורך די טעלעוויזיע. 
יונגע  אומשולדיגע  קינדער,  קליינע  ארעמע  דיינע  און  היים  דיין  אין  אריין  קומט  דאס  און  שמוץ 

קינדער וואקסן אויף אינדערמיט פון שמוציגע אפלויף וואסער.

אלזא, איר דארפט מיר נישט האבן אייך צו זאגן דאס. היינט זאגן דאס אפען אפילו די גוי'שע 
אויטאריטעטן איבעראל. איז על אחת כמה וכמה, וויפיל מער דארפן מיר זיין אויף די וואך, מער ווי 

די אנשטענדיגע גוים וועלכע זארגן אויף דעם פראבלעם.

טוט  עס  אז  זאגן  זיי  פארברעכנס.  אויף  זארגן  זיי  מוחות.  די  אויף  באזארגט  נישט  זענען  זיי 
נישט  איז  פארברעכנס  אפהאלטן  צו  אבער  פארברעכנס.  פארמערט  און  יוגנט  די  דעמאראליזירן 
און  אפ  נישט  שטעלן  קינדער  אונזערע  אויב  פארברעכנס,  אפ  האלטן  מיר  אויב  אונז.  פאר  גענוג 
באפאלן נישט מענטשן אויפ'ן גאס, זענען מיר שוין פרייליך? ס'איז דא א גאנצע וועלט, א גאנצע 
דרויסנדיגע וועלט, וואס גיסט אריין אין אונז יעדע רגע די גאנצע אפלויף, אלע שמוץ, אלע זינד 
און נארישקייטן פון די גוי'שע וועלט. און דערפאר דארפן מיר שטיין אויף די וואך טאג און נאכט 

איבער אונזערע מוחות.

די אומגלייכע פארמעסט

דאס איז א זייער אומגלייכער פארמעסט, ווייל וויפיל יראת שמים גיסן מיר פאקטיש אריין אין 
די  אויף  ווייב  דיין  זעט  שמים  יראת  פון  פראגראמען  וויפיל  נאכט?  און  טאג  מוחות  אונזערע 
טעלעוויזיע? וויפיל איינפלוס ווערטער אויף צניעות און עבודה און תפילה און מצוות קומען אריין 
דורך די ראדיא יעדן טאג? וויפיל הערסטו אויף די ראדיא פון ערליכקייט? וויפיל טוען די מאגאזינען 
צושטופן אונזערע קינדער צו אויסוואקסן גרויסע תלמידי חכמים און צו פארברענגען זייער צייט 
דאס  פונקט  איז  הערסט  דו  וואס  גאס.  אויפ'ן  נישט  הערסטו  אלעס  דאס  תורה?  לערנען  מיט 
פארקערטע; איז וואספארא פארמעסט איז דאס? פון די דרויסנדיגע וועלט גיסן אריין אלע סארטן 
שמוץ און מיר גיסן נישט אריין עפעס אנדערש אין אונז. ס'איז א זייער נישט גלייכער פארמעסט 
און דערפאר דארפן מיר זיך נעמען צו די עבודה - דאס איז דער איינציגסטער וועג וואס מיר וועלן 
ארויסגיין זיגרייך. און דער ערשטער טריט איז צו אנערקענען אין די גרויסע מתנה פון דער מח, דער 

אויסערגעווענליכער פאטענציאל וואס מיר פארמאגן.

און דאס איז די גרויסע לערע פון ָהִראׁשֹון ְּבֹראׁש - דער קאפ איז ערשט געפירט געווארן צום 
מזבח פאר אלע אנדערע טיילן פונעם קרבן עולה. עס איז ארויפגעברענגט געווארן אויפ'ן מזבח 
ערשט ווייל דאס איז די וויכטיגסטע זאך אין אונזער לעבן, אונזערע מוחות. און דאס איז פארוואס 
ווייל דאס איז נומער  וואכעדיגע שמונה עשרה איז אתה חונן,  די  די ערשטע פון אלע ברכות אין 
איינס! צו דאנקען דעם באשעפער פאר די גרויסע מתנה פון שכל. און צו געדענקען שטענדיג אז 
עס איז אט די מתנה וואס איז אונזער טייערסטע פארמעגן אין די וועלט - און דערפאר וועלן מיר 

עס אנטוויקלען און אפהיטן מער ווי סיי וואס.



 ניצט אויס די כח פון מזכה זיין און טוהן חסד מיט הונדערטער 
אידן אריינצוברענגען אין זיי חיות און דעת
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שאלות ותשובות
מיט הגאון ר' אביגדור מיללער זצ"ל

שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

שאלה:

וואס דארף זיין אונזער רעאקציע ווען מיר הערן פון מלחמות און אנדערע 
איבערקערענישן וואס פאסירן אין אנדערע טיילן פון די וועלט?

תשובה:

ווען איר זעט פראבלעמען צווישן, לאמיר זאגן אין 
אפריקע, אין די קאנגא, וואס זיי שחט'ן אויס גאנצע 
שבטים אדער הרג'נען זיך איינער דעם צווייטן, אדער 
וויעטנאם  אין  מענטשן  ברוינע  די  אז  הערט  איר 
אין  אדער  צווייטן,  דעם  איינער  שעדיגן  צו  פראבירן 
מלחמות  פירן  קאריע  דרום  און  קאריע  צפון  קאריע, 
די  זיך  קריגן  כינע  אין  אדער  אנדערן,  קעגן  איינער 
נאציאליסטן קעגן די קאמוניסטן, די אלע פאסירונגען 

טארן אונז נישט סתם פארבייגיין.

מאכן  צו  אונז  איז  דערפון  צילן  די  פון  איינע 
טראכטן, לאמיר זאגן מיר וואלטן דארט געוואוינט; צי 
מיר  ליידן  וואספארא  פארשטעלן  זיך  איר  קענט 
שווערע  זייער  זענען  דאס  מיטגעמאכט?!  וואלטן 
ליידן צו וואוינען אין וויעטנאם. מענטשן לעבן כסדר 
זענען  לעבנס  זייערע  רודערייען.  אין  טעראר,  אין 
געשעדיגט  זענען  זיי  פון  וויפיל  און  רואינירט. 
צע'מזיק'ט,  געווארן  זענען  וויפיל  געווארן? 
זיי  וויפיל זענען פליטים?  פאר'יתומ'ט און אלמנות? 

האבן מורא צו שלאפן ביינאכט.

אויב מיר קענען לעבן אין פרידן, אויב מיר קענען 
שלאף  נאכט'ס  גוטע  א  נאך  אינדערפרי  ערוועקן  זיך 
- צי ווייסט איר וואס עס מיינט צו שלאפן אין פרידן? 
מיר טראכטן אפילו נישט קיין צוויי מאל איבער דעם. 
אפשר זענען געוויסע מענטשן באזארגט, באקוקן זיי 
די  צו  ביינאכט און  די טירן אויב עס איז פארשפארט 

דאן  אבער  גוט.  זייער  פארמאכט.  זענען  פענסטערס 
גייען זיי שלאפן אין פרידן. צי ווייסט איר וואספארא 
לוקסוס עס איז צו גיין שלאפן אין פרידן? צו קענען 
צו  דיין קישן אן קיין שרעק און  דיין קאפ אויף  לייגן 

איינשלאפן רואיג איז א געוואלדיגע ברכה.

מיר האבן נישט מורא אז איינער וועט אריינשיסן 
אדער  פענסטערס  אונזערע  דורך  שיסערס  מאשין 
אז  מורא  נישט  האבן  מיר  הויז.  אונזער  פארברענען 
אינוואזיע.  אן  זיין  וועט  נאכט  די  אינמיטן  פלוצלינג 
ווייסטו אז  ווען דו לייגסט זיך שלאפן אין אמעריקע, 
קיינער  אויפוועקן.  נישט  דיר  וועט  אינדרויסן  קיינער 

וועט דיר נישט שטערן. דו שלאפסט אין פרידן.

שלאפן רואיג איז א טייערער ארטיקל. איז היינט 
נאכט ווען דו זאגסט "השכבנו", טראכט איבער דעם. 
השכבנו ה' אלקינו לשלום - לאז אונז ליגן אין פרידן. 
דאס  נאר  אצינד  האסטו  אויב  דאס!  אנערקען 
ה'  השכבנו  געווען.  ווערד  אלעס  שוין  איז  געלערנט, 
אין פרידן.  זאלן קענען שלאפן  - מיר  לשלום  אלקינו 

דאס איז א גרויסע ברכה!

מיר  אז  ארטיקל  טייערער  אזא  איז  דאס  אלזא, 
מינימאלסטע  דער  און  דערפאר.  באצאלן  דארפן 
באצאלונג איז הכרת הטוב צום באשעפער. דאס דארף 
פון  נייעס  די  צו  רעאקציע  מינימאלסטע  אונזער  זיין 

איבערקערעניש אין די וועלט.

- להחזיר עטרה ליושנה -

מען דארף זייער נזהר זיין צו האלטן בכבוד'יג די עלטערען און ח"ו נישט מצער זיין 

הלכות ושאלות ענינים
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