משיחת י"ב תמוז ,וש"פ בלק ,י"ד תמוז ה'תש"ל – מוגה:

"די וועלכע פירען זיך נישט ע"פ צניעות  -דאָס
איז פאַרקערט פון דעם אַלגעמיינעם מאָראַל

מען ווערט ,ר"ל ,אַ מזיק"

די וועלכע פירען זיך נישט ע"פ צניעות ,נישט נאָר דאָס איז פאַרקערט פון
דעם וועג פון תורה ,נאָר דאָס איז פאַרקערט פון דעם אַלגעמיינעם דרך הישר,
פאַרקערט פון אַלגעמיינעם מאָראַל און איינפאַכן שכל.
בשעת מ'פירט זיך נישט ע"פ צניעות ,אַז אַ חלק פון קערפּער וועלכער
דאַרף זיין פאַרדעקט איז אויפגעדעקט איז דאָס כדי אויפצורייצן דעם יצה"ר –
דאָס שלעכטע פון אַ צוויטען .עס ווירקט נישט אַז יענעמס שכל זאָל בעסער
אַרבעטען* נישט אַז באַ יענעם זאָלן זיך פאַרבעסערן זיינע מדות ,ענדערן צום
גוטען דער דרך ארץ פאַר זיינע עלטערן ,ברידער און שוועסטער ,אָדער אַפילו
פאַר זיין אייגענער פרוי ,אָדער דאָס זאָל איהם באַווירקן אויף געבען מערער
צדקה.
די זאַך וואָס ווערט אויפגעטאָן בשעת מ'גייט אָנגעטאָן נישט לויט די
פאָדערונגען פון צניעות ,איז אַז טאָמער איז ביז איצטער באַ דעם צווייטען
געווען זיין רע באַהאַלטען אָדער אָן אַ שטורעם און טעמפּערמענט – רייצט ער
איהם אויף דאָס פאַנאַנדערפלאַקערן**
– מען ווערט ,ר"ל ,אַ מזיק ,און ניט נאָר זיין נפש האלקית – נאָר מען איז מזיק
אַ צווייטן און אַ דריטן ,די אַלע וואָס מען טרעפט וכו' .וואָס דאָס איז דאָך אַ

העכסט פאַרקרומטער וועג ,זאָל דער אויבערשטער אָ פּהיטען.
* דאָס וועט ניט ָאפּרייצן זיין שכל אַז דערפאַר וועט ער ווערן אַ גרעסערער חכם )קטע זה מהנחה בלתי מוגה – יב
תמוז תש"ל(.
** און אָט דעמאָלט וועט ער האָבן אַ חלק בזה ,אין דעם רע פון אַ צווייטן ,אע"פ אַז ער האָט דערפון גאָרניט ,ווייל
דאָס איז יענעמס רע ,און יענער איז ממלא תאוותו ,צי בראי' צי באופן אחר ,איז כדאי טאָן אַלע ענינים אבי
אויפצורייצן אַ צווייטן ,ניט אין דעם צד הטוב שבו ,נאָר אין דעם רע שבו )קטע זה מהנחה בלתי מוגה – יב תמוז
תש"ל(.
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