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 ו"תשס'ליל שבת קודש פרשת שמיני ה
דיגע 'גערעדט מורא א"שליטש " מוהראהאטסעודה אין די ערשטע  ס'פרייטאג צו נאכט

ן פון אמת 'וואס שמועס ,אנ' סי' ן חלק א"ליקוטי מוהרס ווערטער אין 'אויף דעם רבינדיבורים 

 .עיין שם, און שקר

האט , א"שליטש "מוהרא (רביליגער זאגט דער היי,  האט אנגעהויבןא"שליטש " מוהראאון

, ]די ליגנט [שקרדעם  :)תורהרייד אין די  נס'יברעם  דאויף די תמצית פון ת'חזר'איבערגע

איז ווייט פונעם 'צוליב דעם אז מ, באשאפןווערט , טומאהוואס איז די , וואס איז די שלעכטץ

ווען מען זאגט אויף זילבענע , צו ביישפיל, ווארום אמת איז נאר איין איינע, ]איינער[' אחד'

ווען מען זאגט אויף זיי אז זיי זענען  עראב, אמתדאס איז די , אז זיי זענען פון זילבער ,כלים

  אמתקען קיין'ווייל מ, איז נאר איינע 'אמת'אז די  ,קומט אויס .איז דאס ליגנט, גאלדענע כלים

, ער ווען מען וויל ליגנט זאגןאב, בערע פאל אז דאס איז פון זיל'די איין אמת  רנא , נישט זאגן

און , און קופערנע,  ווייל מען קען זאגן אז דאס איז גאלדענע כלים–קען מען זאגן אסאך פאלן 

 – )קהלת ז" (ביקשו חשבונות רבים "ה פוןבחינאיז א שקר קומט אויס אז די  .אנדערע נעמען

 ].האט געזוכט אסאך רעכונגען'מ[

נאר , כביכול, און זי איז געווען, עפער האט באשאפן די באשעפענישווייל פאר ווען דער באש

 אלעס נאר, 'אחד'איז געווען אלס נאר , פאר אז ער האט זי ארויסגענומען צו אן פועל'ב, בכוח

צו שייך איז נישט געווען  'טהור' דעם נאמעןאפילו , אלעס נאר הייליג, ס'אלעס נאר גוט, 'אמת'

 אזוי ווי עס שטייט, טומאהצו זאגן נאר ווען עס איז פארהאנען  פאסיקאיז  'טהור' ווייל, זאגן

איז גארנישט , 'כולו אחד'ווען עס איז  עראב, "וטהרתם מכל טומאותיכם): "ויחזקאל ל(

שלעכטץ אין אום  עיקר וואס זי איז דער, 'חשבונות רבים' פארהאנען דארטן די בחינה פון

  .רייניגונג

וואס דורך זי וועט , טומאהמיט די קודש די  חינה וואס מיטלט צווישןאיז די בטהרה ווייל די 

אין זי איז די בחינה , "וטהרתם מכל טומאותיכם: "אזוי ווי עס שטייט, טומאהפארראכטן די 

וואס דעמאלס , בריאהפארן  און דאס פאסט נאר, זאכן מיטלט צווישן צוויי וואס, 'בחירה'פון 

  .טהרה וואס זי איז די, בחירהקיין  עקזיסטירט נישט 'אחד'אין און , 'אחד' איז אלעס געווען

ז תיכף יא, עלופצו כח פון בריאה  און ווען דער הייליגער באשעפער האט ארויסגענומען די

חד אפון  די בחינה, איינס: ווייל דעמאלס זענען געווארן צוויי זאכן, טהרהפון  הבחינגעווארן די 

, אחדצווישן דעם  וואס זיי מיטלען, טהרה  מיט שייך בחירהיזאון דעמאלס א, בריאהמיט די 

וואז זיי זענען די שלעכטץ , 'חשבונות רבים'און נאך נישט אנגעקומען צו , וואס איז נאנט צו זיי
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די  צו ווערן ביזע ס וועט זייןשתלשל און מ ען אנקומען'דאס צייכנט אז ס אבער .מיט די טומאה

קומט פון די ,  כאפט זיך אןטומאהדי  וואסקר יעאז דער  ,יסקומט או .שלעכטץ מיט טומאה

 .ווערטער נס'יבר זעה דאס אלס אינעם. בחירהפון  הבחינוואס זי איז די  ,טהרהפון  הבחינ

תורה אין די  מגלה ע איז אונז"דער הייליגער רבי זי :א האט מסביר געווען"שליטש " מוהראאון

 אלעס וואס איז באהאפטן –. ה. ד, יינסר אנא יזאאמת ווייל די , שקראון אמת פון  סוד דעם

' וה" :)י, ירמיה י (אזוי ווי עס שטייט, וואס ער איז די אמת אליין,  אמתן אייבישטער איז'מיט

 אז ער ,ה"פאר די איז געווען גארנישט אויזער די אנטפלעקונג פון גאט ב'און ב, "אלקים אמת

אתה הוא אחד קודם  ": ווי מיר זאגן ביי די דאווענעןאון אזוי ,איז נאר איין איינער אליין

, 'יינסא'איז  אלס וואס איז קשור מיט די אייבישטער, בריאה און אויך נאכן, "שבראת העולם

אחר ' איז מקשר די'און דורך דעם אז מ, "ואתה הוא אחד משבראת העולם ":זאגט'אזוי ווי מ

איז געציהט , אלעס וואס איז באשאפןדערקענט אז 'און מ, 'קודם הבריאה'צו  'הבריאה

דורך דעם ווערט די גאנצע בריאה גערעכנט ווי , געווארן פון זיין איינציגע לעכטיגע געטליכקייט

אתם עשיתוני ) 'ברכות ו ( זאגן חכמינו הקדושיםאון אזוי ווי, איין שטיק געטליכקייט, איינס

תם עשיתוני חטיבה אחת א, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, חטיבה אחת בעולם

ואני אעשה אתכם חטיבה אחת , ה אחד"ה אלקינו הוי"שנאמר שמע ישראל הוי, בעולם

שמע ישראל קינדער זאגן  און ווען יודישע; שנאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, בעולם

ן שטיק זעהען זיי אז די גאנצע בריאה איז איי,  שמים עול מלכותאון זיי קעניגן אויף זיי די', וגו

פון  ם פרטיס געטליכקייט פון אלע'און וויפל מער אז א מענטש אנפלעקט די גאט, געטליכקייט

און ער האט נישט קיין אנדערע , ווערט צוריק ביי איהם אזוי ווי איינסבריאה אזוי די , בריאהדי 

עס איז וויבאלד אז , בחירה אבער דארטן איז די עיקר, נאר די חיות פון דעם אייבישטער, זאך

איז 'אזוי ווי ס וועלט וואס לויט אונזערע אויגן דיגע'איז דא א גשמיות'און ס, בריאהנאכן  שוין

וואס איז די געטליכקייט אמת די   צו זעהןכח הבחירהפון דארטן שאפט זיך די  ',אחד'ווייט פון 

בלאנזשענען נאכן אדע רזיך , און פון אלעס זיך מדבק זיין צו דער אייבישטער, פון אלסדינג

און זיך אפרייסן פון די , וואס איז דא ביי יעדעם זאך, ואס איז די גשמיות מיט חומריותושקר 

אין אפענע וודאי א . ן'דיג א מענטש'פרובט מורא'און מ .חס ושלום, דבקות אינעם באשעפער

און , צווישן זייאיז גאנץ גרינג צו דערקענען , ס מיט די שלעכטץ'זעהט אפן די גוט'ווען מ, זאכן

, אבער אין איידעלע זאכן, צו ווערן אנגערעדט נאך די נסיונות, די סכנה איז נישט אזוי גרויס

 ,נסיוןמיט די  עיקר בחירה דארט איז דער, אז די גוטס מיט די שלעכטץ איז גאר פארהוילן

 אומקערן פון די און זיך, קען ער פארשטרויכלט ווערן אין ליגנט, ווייל מיט איין רוק פונעם אמת

און ער , וואס לאזט זיך נישט נארן, ז דעריא ליואו ו. חס ושלום,אין באשעפערדביקות 
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געטליכע רוחניות און אין די פנימיות וואס איז דא די באמיעט זיך באטראכטן שטענדיג אויף 

, "אהקודם הברי"אין די " אחר הבריאה "וואס דורך דעם וועט ער מקשר זיין די, אין יעדע זאך

 .און ער וועט מאכן די גאנצע בריאה פאר איינס

 נאר נאכן. ה. ד,  טומאהווען עס עקזעסטירט וואס איז שייך נאר, טהרה עיקר און דאס איז די

מיט די  שקר ט אפ די'דעמאלס ווען ער פטר, טומאהמיט שקר ווען עס שוין דא , בריאה

קודם  "אבער אין די השגה פון, טהרה צו זוכה איז ער, אמת און ער קוקט נאר אויפן, טומאה

אין  טומאה פוןמושג קיין  שייך ז גאר נישטאי,  אחדאלס,  אמתוואס דארט איז אלס, "הבריאה

 שייך ז נישטמילא איאין מ, השתלשלות הטומאהדי  ווייל עס איז נאך נישט אנגעקומען, טהרה

 ה פון א מענטשעיקר עבודי איז ד, "אחר הבריאה "אז יעצט קומט אויס . טהרה פוןמושגקיין 

וואס איז , אמת צו די זייןדבק צו אין זיך מ, טהרהאין טומאה  צו אפשיידן און דערקענען צווישן

טומאה פון  טאקע ארויפצוגיין דעמאלס איז ער זוכה, וואס איז פארהאן איבעראלקות ואלדי 

די לעבן  וואס דאס זענען ,אינעם הייליגן באשעפערחיי החיים אין דבוק און צו זיין , טהרהצו 

 .אשרי לו ואשרי חלקו, אשרי הזוכה להגיע אל זה, אויף די וועלט פון יענעם וועלט

 .מיט א געוואלדיגן קשרפרשת השבוע צו ענין מקשר געווען דעם  טאה א"שליטש " מוהראאון

ין להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת וב) א"ויקרא י (שטייט און סוף סדרא

די ',  תורת הבהמה והעוף וכופארוואס נאכן ,דארף מדקדק צו זיין'און מ, החיה אשר לא תאכל

זיי זענען שוין לכאורה וואס ', להבדיל בין הטמא והטהור וגו, ת איבער אין זאגט'תורה חזר

והלא כבר מפורשים , צריך לומר בין חמור לפרה,  הקדוש טייטשטי"רשאון אזוי ווי , אפגעשייד

אבער , עיין שם, בין נשחט חציו של קנה לנשחט רובו,  אלא בין טמאה לך לטהורה לך,הם

פון אלע עיקר אז די , ס ווערטער'אלע אויבנדערמאנטע רבינמרומז אז דא איז  ,קען זאגן'מ

טמא דער  צווישן אפשיידן זענען כדי צו צוברענגן דעם מענטש ער זאל קענעןמצוות התורה 

איז אלעס געווען נאר  הבריאה ווייל פארן, דעם ליגנט מיטן אמת ישןצוו. ה. ד, טהורמיטן 

אין טהור ' ט געווען פוןשני מושג און עס איז גאר קיין,  אמתאון אלעס איז געווען נאר, איינס

איז ',  וגו'תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה' וואס איז שוין דא די, בריאהער נאכן אב, 'טמא

מיט די שקר צווישן דעם , טהורמיט דער טמא דער ן צו זיין צווישבדיל מעיקר דעמאלס דער 

פון  מצוות דורך דעם אז ער היט אפ די,  השם יתברךצובריאה זיין די גאנצע קשר און מ, אמת

זעהט 'אין אן ארט ווי מ,  איידעלע זאכןאין די עיקר בחירה איז אין די גאר,  הקדושהתורהדי 

ווארום , זוי קלאר דעם אונטערשיד צווישן טומאה מיט טהרהאיז גארנישט א'אין ס ,נישט אפן

און עס איז נישט דא אין דעם אזא גרויסן , צצוישן אן אייזל מיט א קיא יעדער קען אפשיידן

, דאס איז שוין א איידעלע זאך, ' של קנהרובו' דער א'נשחט חציו של קנה' צווישן עראב, נסיון
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און אזוי אויך אין אלע פרטים פון א , אפצושיידןת כדי  בקיאודארטן דארף מען האבן א גרויסן

מיט אמת זיין צווישן די בדיל כדי צו מ מוז ער האבן גאר א טיפע קלוגשאפט, ס לעבן'נ'מענטש

וואויל , פון א יעדן זאךהשם יתברך  אין זיך מקשר זיין צו, וואס איז דא אין יעדע זאךשקר די 

 אור דעם וועט אונז מזכה זיין צו זעהןהשם יתברך און  .איז דער וואס איז באמת זוכה דערצו

ביז , און מיר זאלן זיך מדבק זיין אינעם באשעפער, וואס שטראלט פון יעדע זאךהאמת 

מעתה ועד עולם , אינעם אייבישטער ערןווכלל נ און אינגאנצן, וועט זוכה זיין ארויף צו גיין'מ

 .  אמן ואמן

 


