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 צו קויפן איינער פון דער מחבר'ס ספרים, און באשטעלן אז עס זאל אנקומען ביי דיין טיר, ביטע שיק אן אימייל צו: 

yalt3285@gmail.com 

אדער קענט איר קוקן ביי:    

 https://amzn.to/3eyh5xP 

  (וואו איר קענט אויך זעהן די באריכטן( 

 

 

 
 

גלָאבמיר פַארשּפרייטן הערליכע דברי תורה איבער דעם   

קַאנַאדע ● טשילע ● טשיינַא ● טשעכיי ● ענגלַאנד ● ֿפרַאנקריַיך ● דיַיטשלַאנד ● גיברַאלטַאר ● הָאלַאנד ●   ● בראזיל ● ארגענטינע ● עסטרייך ● אויסטרַאליע ● בעלגיע

אפריקע ● שווייץ ● אוקריינא ● פאראייניגטע ַארַאבער עמירַאטעס ● אונגארן ● אינדיַא ● ארץ ישראל ● איטאליע ● מעקסיקא ● ּפַאנַאמַא ● פוילן ● רוסלַאנד ● דרום 

 ארצות הברית ● ווענעזועלאַ 
 

ט , ביטע פַארבינדתשובות ָאדער הערות שיקן  צו ָאדער , בחינם גליונות און בַאקומען דילייענער צו פַארבינדן די טויזנטער   

YALT3285@GMAIL.COM    יהושע ַאלטאייך מיט הרב 

.דער וועלט ארוםלענדער  גפערצי איבערזעקס קאנטינענטן און אין  יןא ווערט געליינט גליוןדער   

 לעילוי נשמת הרב שלום דובער בן הרב יצחק ז"ל והרב צבי בן הרב שמואל זאנוויל ז"ל 
This newsletter can also be viewed at https://bit.ly/3z9qF5E. 

https://bit.ly/38RvdTI ידיש ביי אדעם נוזלעטער קען מען אויך זען אויף   

Pour voir ou télécharger la version Française: https://parshasheets.com/?s=Fascinating+Insights.  
.https://www.dirshu.co.il/category/ עלונים -הורדות- מדהימים-עלונים/רעיונות-הורדות :ט באתר בעברית עלון זה את    קרואאפשר ל    

 צו דעם ציבור. גליוןווער עס וויל פַארשּפרייטן דעם שטיצט סיי  וןאערלויבט דער מחבר 

 

 ליַידנשַאפטלעך מָאדנע 
אין א צייט פון ן שעהאיז גע די מעשהאין פרילינג. ָאבער,  דינער השנתיליך געהַאלטן זייער טעס איז געווען ַא ישיבה ווָאס הָאט געווענ 

  נדיבים וועלן אפשר כע ינלענט, ווייל די געווהאלטן די דינערמיט  געצווייפעלטן עקָאנָאמישער קריזיס און דער ראש ישיבה הָאט זיך א

אברהם, הָאט זיך ַאנטקעגנגעשטעלט און  ר'  ן נָאמען  'ישיבה, מיט  יטיצער פון ד. ָאבער איינער פון די רייכע שקענען באטייליגןנישט  

  ץ אל  סכום געלטע  גנדיעל הפע  דעקן די. ער האט ווייטער געזאגט אז ער וועט  דינערגעזָאגט ַאז דָאס יָאר דַארף מען סּפעציעל הַאלטן די  

די הוצאות ווייל מענטשן זענען יעצט זייער ענג מיט געלט און וועלן  דינער, וועלכע וועט אפשר נישט קענען דעקן  רעזולטאט פון דעם  

  הרבאברהם גערעדט און דערמאנט די פאלגענדע הסבר פון  ר'  . ביי די סעודה האט  נישט קענען געבן אזוי ברייטהארציג ווי אלעמאל

 .ז"ל ןאשלום שוואדר

 
 

:  צו באקומען א גטזיין גילטיג פאר איר    קען  בוויי טאט  פון א  מין    פאראסשרייבט פַארשידענע מיינונגען וועגן וואָ )גיטין צ.(  די משנה  

מיר    אזוי קענען. ווי  'ןגטאיר  ס מיינונג איז ַאז אפילו אויב זי הָאט פשוט פארברענט זיין עסן )אפילו הקדיחה תבשילו( ער קען  'בית הלל

פארבונדן מיט חסד )חסד(,  איז  מחשבה  ה  'ס מהלךאז בית הלל  שווער צו פארשטיין איז ֿפַארשטיין? וואס מאכט די משנה מער  דאס  

 , און דאך לאזט מען דא א גט נאר ווייל א ווייב האט פארברענט די עסן?! מקיל זיין
  

די ווייב רעאגירט. אויב זי א גוטע  אזוי  די שאלה איז ווי    .קען געשעהן ביי יעדעם איינעם )אין די שענסטע משפחות!(ברענען עסנווַארג  

פרוי    עגן טייל. ָאבער, ַאן אומגינסטי סטאיר מאן דעם געשמַאקפאר  ווייב, וועט זי פאר זיך אוועקנעמען דעם פארברענטן טייל און געבן  

ר מאן די פארברענטע שפײז, און האלטן די  עסנווַארג מיט איר מַאן. נאך א ערגערע װײב װעט געבן אי  עדי פארברענט  צוטיילןוועט  

און   איםגוטע חלק פאר זיך. בית הלל'ס מיינונג איז אז אויב זי פארברענט זיין עסן )הקדיחה תבשילו(, הייסט עס אז זי האלט עס פאר  

 יי האבן. וייזן וואספארא מין שלום בית ז טוט ו, ווייל עס 'ןדאס איז סיבה פון גט .די פארברענטע חלקנאר ט אים עבג

 

 געוואלדיג ע  רעיונות  

 

mailto:yalt3285@gmail.com
https://amzn.to/3eyh5xP


בלייבט    פארמעגןס זענען דא אידן וואס זאגן אז זייער  עע סיטוַאציע.  גצטייע  ם דעקען מען באקוקן    אזויַאֿברהם הָאט ערקלערט ַאז  ר'  

ט שניַידן  שני  ועלן בשום אופןוזיי  .  איז נישטא  ביי זיי, און ח"ו געלט וואס געהערט צום באשעפער, פאר ישיבות און צדקה צוועקן,

צו די ישיבות און   זיי שניידן זייער שטיצעדי ָאנווער:    ןזיי צוטייל  ידרגה אויבן איז וונאך א  לייפסטייל.    זייער באקוועמעצוריק אויף  

און שול, נעמען אויף זיך די פולע אחריות פון די ישיבות    זיי  ילייפסטייל. דערנָאך איז דער ָאּפטימַאל מדרגה וו  זייערשולן און אויך אין  

 פארלוסטן. זייערענישט געקוקט אויף 
 

 בבלי און ירושלמי 
ירושלמי און דאס אומגלויבליכע ליכט תלמוד  די הויכע מדרגה פונעם  וועגן  שרייבט,אז    (123)זהרי יעב"ץ, עמוד    זצ"ל  יעקב עמדן  הרב

ציבור    םדעאפ  אין א שווערע שפראך, וואס האלט    טשטעלגע, אונזערע חכמים, עס איבעדי הייליגע אמוראיםוואס שיינט דערפון האבן  

בבלי איז קלָאר און צוטריטלעך, אין קַאנטרַאסט צו דעם ירושלמי, ווָאס איז  תלמוד  פארשטיין אירע טיפענישן. די שּפרַאך ֿפון די    פון

 אומפארשטענדליךזיין    זאלירושלמי   תלמודדי    אזאיז    יטערונגיערווך. די סיבה ֿפַאר דעם דיאון ּכמעט אומֿפַארשטענדל  אנדערשגַאנץ  

אז דאס איז    געצו זיַין עשירות. ס'איז נישט קיין פראנישט האבן  קיין צוטריט    זאלןמענטשן    נישט ערליכעאון  העולם  צו די אומות  

 חכמים. הייליגע מיט גרויס חכמה, ווי אלע החלטות פון אונזערע און ן געווארן בכוונה הגעטו

 

 
 

ירושלמי. ער גלייכט דעם ירושלמי  תלמוד  בבלי און  תלמוד  שילדערט די אונטערשיידן צווישן    )העמק דבר, שמות לד:א(זי"ע    דער נציב

עגל. די קדושה פון דעם ערשטן איז געווען ה  חטא  ט מיטג איידער מיר הָאבן געזינדי  מיר האבן באקומעןצו די ערשטע לוחות, ווָאס  

קומען צו  צוָאלט געווען ]רעלַאטיוו[ גרינג ָאנ וון צעבראכן,  ארנישט געוו  ןווָאלט  לוחותער ערשטער  גרעסער פון דעם צווייטן. אויב ד

ַא   געווארן  פארלאנגט   איזט,  ג מָאל מיר הָאבן געזינדייינ דורך לַאדזשיקַאל מיטלען און פַארגליַיך. ָאבער, אַ   החלטותפסקי הלכות און  

ך  ינלהע דיכָאטָאמיע איז עג. די דָאזיענדערש אנגענומען  צווייטע לוחותדי  זענען  ה. ֿפַארדעם,  תורלמוד האון ַאנַאליסיס פון    הגרעסערע מי

די אמוראים ]ווָאס    וויילבבלי,    תלמודירושלמי איז גרעסער ווי פון  תלמוד  . די קדושה פון דעם  סארטן סעריעס פון גמראצו די צוויי  

נענטער צום אמת. צו דעם צוועק הָאט דער  און אזוי זענען זיי געווען  ,  'דיגע דורותפריערפון  הָאבן עס צונויפגעשטעלט[ זענען געווען  

 אויף דער מדרגה פון די ערשטע לוחות.ירושלמי   תלמודפַאקט ַאז עס איז געווען צוזַאמענגעשטעלט אין ארץ ישראל דערהויבן דעם 
 

 תלמיד טעלעטָאּפא 
ן פַאר דיר, איידער  והָ איך זָאל ט  בעט וואס אלישע “צו זיין תלמיד  ימל, הָאט ער געזָאגט  איז ַארויפגעגַאנגען צום ההנביא  איידער אליהו  

 (,זאל צוויי מאל אזוי פיל ווי דיין גייסט זיין מיין)  "  ַאוועק פון דיר”. האט אלישע געענטפערט: "ויהי נא פי שנים ברוחך אלי,  גייאיך  

 . כים ב, ב:ט()מל ירד ד"ה צו זיין צוויי מָאל ַאזוי גרויס ווי 
 
ס ווערטער איז די פאלגענדע. אלישע האט געזאגט אז ווען ער איז מיט זיין רבי'ן אליהו, פילט ער ווי עס  ' אין אלישע  טיפערע באדייטא  

און שטוּפט   ציהט אים אויסדער מענטש וואס ער איז און דער וואס ער ווייסט אז ער קען זיין. זַײן רבי    -אן צוויי רוחות  הזענען פאר

 טָא רבי, ווער וועט מיר דערמָאנען ווי גרויס איך קען ווערן?" שאים צו העכערע הויכקייטן. "ווען דו ביסט ני

 

 
 

פארהאן ן ווי עס איז  רפישּתלמיד. ווען ַא ּתלמיד איז מיט זיין רבי, ער זָאל  א  רבי און  א  ישן  שייכות צוואיז א באווייזונג פון די  דָאס  

זיינע תלמידים    שלעפטזיין ּפָאטענציעל. א רבי    טער קען ווערן אויב ער מַאקסַאמייז   דער מענטש וואס  אויךער איז און  וואס  דער מענטש  

טָא רבי, ווער וועט מיר דערמָאנען ווי שן, "ווען דו ביסט ני 'זָאל פילן וועגן זַײן רבי  און שטופט זיי צו העכערע הויכקייטן. ַא תלמיד 

 גרויס איך קען ווערן?"
 
 

ספרים   הארבער' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא 

 עברית, גרמנית וצרפתית.    אידיש, במגוון נושאים בעניעי יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, 
 

 


