
ִני תוַֹלַעת ְוֵאזֹב" )ויקרא יד ד(. ִרים ַחּיוֹת ְטהֹרוֹת ְוֵעץ ֶאֶרז ּושְׁ י ִצפֳּ תֵּ ֵהר שְׁ טַּ "ְוִצוָּה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלמִּ

נאכדעם וואס מיר האבן געלערנט די פאריגע וואך די אלע הלכות פון א מצורע, די אלע פעלער 
וואו ער וועט טמא און ער ווערט איינגעשפארט דורך א כהן, לערנען מיר אין די פרשה אויף 
ווי עס שטייט אין די תורה רעכנט זיך אריין אין די הלכה אסאך  זיין טהרה. אזוי  די סדר פון 
איינצעלנעהייטן, וואס די חז"ל און די מפרשים האבן עס געגעבן צו פארשטיין אויף עטליכע 
וועגן, וואס פון אלע וועגן זעהט מען אז יעדע זאך האט א ספעציעלע באדייט, צו ווייזן פארן 
מצורע זיין גרויסן חטא, און אים צו לערנען ווי אזוי וועט ער זיך קענען אכטונג געבן פון יעצט 

און ווייטער.

וועגן די טהרה פון דעם מצורע, דארף ער נעמען צוויי  וואס דער כהן נעמט  צווישן די זאכן 
לעבעדיגע פייגלעך, וואס איינס וועט מען שחט'ן, און די אנדערע וועט מען אוועק שיקן אויפן 
פרייען פעלד. די סיבה פארוואס מ'נעמט די פייגלעך, איז אזוי ווי רש"י ברענגט, כדי צו ווייזן 
פאר דעם מצורע אויף די טייערקייט פון אפהיטן דאס רעדן מיטן מויל, און אים צו דערמאנען 

די  ווי  אזוי  רעדן  צו  אויפהערן  ער  זאל  ווייטער  און  יעצט  פון  אז 
פייגלעך וואס טשעפשען בייטאג און ביינאכט אן א אויפהער. 

לייגט צו דער רבינו שלמה אפרים פון לונטשיץ, דער 'כלי יקר': 
די  אנטקעגן  ווייל  פייגלעך?  צוויי  נעמען  מען  דארף  פארוואס 
געזינדיגט,  מצורע  דער  האט  דעם  מיט  וואס  אסורים  דיבורים 
זענען דא אויך זאכן וואס איז א מצוה און אויך וואס מ'מוז זיי 
ארויס זאגן מיטן מויל – צ.ב.ש. די ווערטער פון תורה און תפילה, 
וועגן דעם ברענגט דער מצורע צוויי פייגלעך, איינס אנטקעגן 
זיי  די דיבורים אסורים, און די צווייטע אנטקעגן די זאכן וואס 
וואס  פייגל  יא ארויסזאגן מיטן מויל. דאס ערשטע  דארף מען 
ווייזט אויף די דיבורים אסורים דארף מען שחט'ן און פארשניידן 
פון די וועלט, אבער דאס צווייטע וואס ווייזט אויף וואס מ'דארף 
לעבן,  ביים  איבער  לאזט מען  איר  רעדן,  צו  א מצוה  ס'איז  און 
אזוי וועט זיך דער מצורע לערנען צו נוצן דעם כח פון רעדן צו 
דעם ציל וואס זי איז באשטימט געווארן, צו די געברויך פון תורה 

און תפילה.

לעבן  געבליבן  איז  וואס  פייגל  די  צו  יקר',  'כלי  דער  צו  לייגט 
דארף מען צו לייגן א שטיקל האלץ פון א 'ארז', און גראז 'אזוב' 
פון  מידה  די  זיי  ווייזן  צוזאמען  וואס   – פאדעם  רויטע  א  און 
און  ביי תורה  אויך  אז  צו לערנען  אונז  כדי  און הכנעה,  שפלות 
ווייל אויב  זיך פירן מיט הכנעה און שפלות,  תפילה דארף מען 

נישט, האבן זיי נישט קיין קיום.

די חוב פון הכנעה ביים דאווענען
אויף די חוב אז א מענטש דארף צו דאווענען מיט הכנעה, האבן 
שוין די חכמים געלערנט אין די משנה )ברכות ל ב(: "אין עומדין 

זיך נישט שטעלן  להתפלל אלא מתוך כובד ראש", ד.מ. אז מ'טאר 
דאווענען נאר מיט א כובד ראש, טייטש רש"י )שם( אז 'כובד ראש' איז טייטש אונטערטעניגט. 
האט  ע"ה  המלך  דוד  יט(  יז  תהילים  טוב  שוחר  )מדרש  לברכה  זכרונם  חכמים  די  זאגן  נאך 
געזאגט פאר הקב"ה: רבונו של עולם, עס זענען דא וואס קומען צו דיר דורך זייער כח התורה 
און זייערע מעשים טובים, אבער איך קומט נישט פאר דיר נאר אזוי ווי א ארימאן וואס בעהט 

צדקה, אזוי ווי עס שטייט )תהילים יז טו( "אני בצדק אחזה פניך".

אין א אנדערע פלאץ לערנען אונז די חכמים ווי אזוי זיך צו פירן ביים דאווענען, )דארטן י ב(: 
"א מענטש זאל נישט שטיין אויף א הויכע פלאץ און ער זאל דאווענען, נאר אין א נידעריגע 
פלאץ...". דער מהר"ל אין זיין ספר 'נתיבות עולם' )נתיב העבודה ו( געבט עס צו פארשטיין, אז 
א הויכע פלאץ ברענגט צו אז די זעהל פון א מענטש זאל זיך גרויס האלטן, און וויבאלד ביים 
דאווענען דארף מען זיין מיט הכנעה, וועגן דעם איז פאסיג אז מ'זאל שטיין אין א נידעריגע 

פלאץ.

וויסן,  זאלסט  דו  אז  פאסט  "עס  ער:  שרייבט  פ"ג(  הנפש  חשבון  )שער  הלבבות'  'חובת  און 
איר  און  השי"ת,  פאר  אויסגיין  זאל  זעהל  די  אז  נאר  איז  דאווענען  ביים  כוונה  אונזער  אז 
'הכתב  דער  ברענגט  נאך  באשעפער".  איר  צו  דערהויבן  איר  מיטן  אים  צו  אונטערטעניגן 
והקבלה' )שמות ט כט( אז וועגן דעם ווערט אנגערופן די תפילה מיטן נאמען 'עבודה', ]אזוי 
ווי מ'דרשנ'ט )ב"מ קז ב( פון די לשון פון די פסוק )שם כג כה( "ועבדתם את ה' אלקיכם" – 
וועלעכע עבודה איז מיט די הארץ, דאס איז תפילה[ ווייל די עיקר פון דאס דאווענען איז צו זיין 
ווי א קנעכט וואס איז אונטערגעטעניגט צו זיין האר, אזוי ווי דער רמב"ם שרייבט אין אנהויב 

הלכות תפילה.

די הכנעה איז ווי א תנאי אז דאס דאווענען 
זאל אנגענומען ווערן

די ברכה )דברים ז יד( "לֹא ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמתך", האבן די חכמים 
געטייטשט )בכורות מד ב(: "אז דיין דאווענען זאל נישט זיין ווי א עקר ]ד.מ. 
אז עס טוהט נישט אויף[ פאר'ן באשעפער, ווען איז עס? ווען דו רעכנט 

די  כדי  אז  שלא(  ד"ה  )שם  מסביר  עס  איז  תוספות  און  בהמה".  א  ווי  אזוי  השי"ת  פאר  זיך 
תפילה זאל אויפטוהן און ס'זאל ווערן אנגענומען פאר השי"ת, דארף דער מענטש זיין ביי זיך 
ווי א בהמה. און אזוי איז גע'פסק'נט אין שולחן ערוך להלכה )או"ח צח ג(:  דערנידערט אזוי 
"א מענטש זאל דאווענען אויף א אופן פון תחנונים, אזוי ווי א ארימאן וואס בעהט ביים טיר". 
און נאך שטייט דארט )צה ג(: "און ער שטייט אזוי ווי א קנעכט פאר זיין האר, מיט ציטער און 

פארכט". 

דאס וויכטיקייט פון די פאבינדונג פון תפילה צו די ענין פון שפלות, איז מרומז נישט ווייניג 
מאל אין די פסוקים פון תנ"ך, צ.ב.ש. איז עס ארויס געזאגט אין די לשון פון די פסוק )דברי 
ַמִים". נאך  ַמע ִמן ַהשָּׁ ַוֲאִני ֶאשְׁ ְללּו...  ְוִיְתפַּ ֲעֵליֶהם  ִמי  ִנְקָרא שְׁ ר  י ֲאשֶׁ ְנעּו ַעמִּ "ְוִיכָּ הימים ב' ז יד(: 
האט דער 'בית אהרן' פון קארלין געטייטש די לשון פון די פסוק )תהלים קכא א(: "מאין יבוא 
עזרי", אז ווען א מענטש פילט ביי זיך ווען ער שטייט פאר השי"ת אזוי ווי א ארימאן וואס פעלט 
אים אלעס, אין א בחינה פון 'אין', איז ער פאזיכערט אז די הילף פון השי"ת וועט אנקומען! 

)'בית אהרן' סוכות ד"ה כתיב(

אויף די ווערטער פונעם 'בית אהרן', לייגט צו דער 'בן איש חי', 
אז מ'קען אויך אזוי דרש'ענען די אנהויב פון פסוק "אשא עיני 
אל ההרים מאין יבוא עזרי" – אויב א מענטש וועט קוקן אויף 
דעם באקאנטן מדרש פון חז"ל וועגן די קריג פון די בערג וואס 
איז געווען פאר ווען השי"ת האט געגעבן די תורה, און ער וועט 
ווייל ער  איינזעהן אז השי"ת האט אויסגעוועלט די בארג סיני 
איז נידעריג פון אנדערע, דעמאלטס וועט ער פארשטיין אז נאר 
וועט השי"ת צו  'אין',  זיך פירן אין די בחינה פון  וועט  אויב ער 

הערן זיין געבעהט. )בן יהוידע סוטה ה א(

דער 'פחד יצחק' פון בויאן האט צו געברענגט צו דעם ענין דעם 
לשון פון די פסוק )שמות יד טו(: "מה תצעק אלי", און ער האט 
עס געגעבן צו פארשטיין בדרך רמז, אז נאר ווען א מענטש פילט 
ביי זיך אז ער איז גארנישט, אין א בחינה פון 'מה' ]'ונחנו מה'[, 
דעמאלטס קען ער שרייען צו השי"ת, און זיין תפילה וועט ווערן 

אנגענומען )'תפלה למשה' ר"ה(.

האט  וואס  זצ"ל,  קיצעס  וואלף  רבי  אויף  דערציילן  חסידים 
געדינט אלץ 'בעל תוקע' אין בית המדרש פונעם בעל שם טוב 
וואו ער האט  וועגן דעם א צעטל  צוגעגרייט  הקדוש, ער האט 
אזוי  איינצעלנעהייטן,  אירע  אלע  מיט  כוונות  די  אויפגעשריבן 
ווי זיין הייליגער רבי האט אים באפוילן, און ער האט עס אריין 
ווען  נאר אום ראש השנה  פונעם שופר.  בייטל  געלייגט אינעם 
ער האט געוואלט אנהויבן צו בלאזן, האט ער באמערקט צו זיין 
וואונדער אז די צעטל מיט די כוונות איז פארשוואונדן געווארן, 
אזוי ווי די ערד וואלט עס איינגעשלינגען. ווען רבי וואלף האט 
פארשטאנען אז די יאר וועט ער מוזן בלאזן אן צו האבן פאר זיך 
די כוונות, האט ער אויסגעבראכן אין א ביטערן געוויין, און מיט א 

צובראכנעם הארץ האט ער זיך אוועק געשטעלט צו די תקיעות אן קיין כוונות.

אזוי:  געזאגט  אים  און  טרייסטן,  צו  אים  געגאנגען  צו  הק'  בעש"ט  דער  איז  דאווענען  נאכן 
זאלסט וויסן, אזוי ווי אין פאלאץ פונעם קעניג איז דא פאר יעדן צימער א ספעציעלן שליסל, 
אבער דורך א האק קען מען עפענען אלע טויערן. אזוי איז אויך ביים פאלאץ פונעם קעניג פון 
די גאנצע וועלט, איז צו יעדע טויער דא ספעציעלע כוונות וואס מיט זיי טוהט מען זיי עפענען, 
אבער א צובראכנעם הארץ קען עפענען אלע טויערן... )'אור ישרים' - 'תורת משה' הערה קכה(

די סוד פון די כח פון הכנעה
אויב ווילן מיר פארשטיין די סוד פון די כח פון א דאווענען מיט הכנעה, קענען מיר זיך פארלאזן 
אויף די ווערטער פון רבינו בחיי אויפן פסוק )ויקרא כה יז(: "ולא תונו איש את עמיתו", געבט 
ער צו פארשטיין, אז די הארבקייט פון די איסור פון טעשעפענען א צווייטן, קומט פון דעם, אז 
דער וואס ווערט פארשעמט האט זייער א גרויסע ווייטאג, זיין גייסט ווערט אראפגעקלאפט, 
זיין הארץ ווערט אונטערגעטעניגט פון זיין צרה, און זיין תפילה ווערט שנעל געהערט אין הימל, 

אזוי ווי חז"ל האבן עדות געזאגט )ב"מ נט א(: "כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה". 

אויך אין מסכת יומא )נג ב( שטייט, אז אין יום הכיפורים ווען דער כהן גדול איז ארויס פון קודש 
הקדשים, האט ער געדאוונט, אז ס'זאל נישט אנגענומען ווערן די געבעהט פון די דורכגייער 
וואס בעטן ס'זאל נישט אראפ קומען רעגן, אין די צייט וואס זיי זענען אונטערוועגנס. האט זיך 
געוואונדערט דער אלטער פון קעלעם זצ"ל, פארוואס איז אזוי גרויס די כח פון די דורכגייער, 

אז דער כהן גדול מוז אין דעם הייליגסטן טאג פון יאר דאווענען אז זייער תפילה זאל נישט 
אנגענומען ווערן?

נאר, האט דער אלטער געגעבן צו פארשטיין, וויבאלד די דורכגייער געפונען זיך אין 
א נידריגן און צוקלאפטן צושטאנד, איז זייער תפילה וואס קומט ארויס פון זייער 

צובראכנעם הארץ אנגענומען אין הימל, און כדי עס אפצוהאלטן ס'זאל נישט 
ווערן אנגענומען, פעלט זיך אויס א תפילה מיט גאר א גרויסן כח, אזוי ווי די 

תפילה פונעם כהן גדול אין יום הכיפורים.

 פרשת מצורע
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דאווענען מיט הכנעה 

ם )חגיגה יד ב(  
ה מקיי

ש ונא
דור

שה )אבות א יז(       נאה 
המע

ר אלא 
ש עיק

לא המדר
ן(

ב"
רמ

 ה
רת

אג
ו )

ימ
קי

 ל
כל

תו
ש

ר 
דב

בו 
ש 

ם י
 א

דת
למ

ר 
ש

בא
ש 

חפ
 ת

פר
הס

מן 
ם 

קו
 ת

ר
ש

כא
ו

אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

בגימטריה 'אמן'
אונזערע חכמים זיכרונם לברכה האבן אונז געלערנט 
פון  זינד  די  וועגן  א מענטש  אויף  קומט  די קרעץ  אז 
רעדן לשון הרע. זייער אסאך מאל ווערט דער מענטש 
געשרויכלט מיט די זינד ווייל עס פעלט אים אמונה אין 
השם יתברך, ווייל ער טראכט אז דער חבר האט אים 
גלויביגער  דער  וואס  צייט  די  אין  געטוהן,  שלעכטס 
ווייסט אז זיין חבר איז נאר א שליח, און די שלעכטס 
וואס  השי"ת  פון  איז  אנגעטראפן  אים  האט  וואס 
הלשון  שמירת  )ראה  אים  פון  געפירט  ווערט  אלעס 
שער התבונה פרק ט(. וועגן דעם דער וואס שטארקט 
'אמן' און מיט דעם שטארקט ער די  זיך צו ענטפערן 
צו  פון  אפגעהאלטן  ער  ווערט  הארץ,  זיין  אין  אמונה 

רעדן לשון הרע. 

א רמז צו דעם, קענען מיר טרעפן אין דעם וואס אין 
פרשת מצורע זענען דא ניינציג פסוקים און מיטן כולל 
]-די גאנצע פרשה[ קומען מיר אן צו די צאל פון איין 
אין ניינציג, וויפיל עס באטרעפט 'אמן' )זעה אין 'שערי 
השמן'(  'אסוך  ספר  אינעם  געדרוקט  איז  )עס  צדק' 

פרשת מצורע(.

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

א תפילה מיט א צובראכן הארץ

'מדה טובה מרובה', האט דער אלטער אויסגעפירט מיט א קלארן מוסר 
השכל: אויב א תפילה וואס טויג נישט, אזוי ווי די תפילה פון די דורכגיייער, 
ווערט אנגענומען ביי השי"ת ווען עס ווערט געזאגט מיט א צובראכנעם הארץ, 
איז זיכער אז א פאסיגע תפילה וואס ווערט געזאגט אין אזא אופן, וועט זיכער 

ארויף גיין צו השי"ת. )'מופת הדור' עמ' קלו(

גוט  זייער  געגעבן  זצ"ל  פינקוס  שמשון  רבי  גאון  דער  האט  ווערטער  די  פון  יסוד  די 
צו פארשטיין: די עיקר פון תפילה איז צו איינזעהן און צו וויסן אז אלע זאכן אין די וועלט 
וואו אזוי עס פירן זיך, איז אלעס אנגעהאנגען אין השי"ת, און עס איז נישטא אויסער השי"ת. 
ממילא, ווען א מענטש דאוונט מיט הכנעה, קען מען פון דעם פארשטיין וואו שטארק ער פילט 
טאקע אז ער איז אנגעהאנגען אין השי"ת'ס חסדים און רחמים. אקעגן אים, דער וואס שטייט 
פאר השי"ת מיט גאווה, אזוי ווי עס פעלט אים נישט, איז אויסער וואס זיין אויפפירונג ווענדט 
אפ די געדאנק פון תפילה, איז זיין בקשה וואו איבעריג, איז פארוואס זאל מען עס אננעמען?!

מיט  ענווה  די  לויט  גערעכנט  ווערט  פינקוס,  הרב  ווייטער  זאגט  תפילה,  פון  שטארקייט  די 
וואס זי ווערט געזאגט, וועגן דעם האבן חז"ל געזאגט זייער גרויסע זאכן אויף איינער וואס 
דאוונט ווען ער איז אין א צרה, ווייל דעמאלטס פארגעסט דער מענטש פון זיין גרויסקייט, און 
ער פילט זיין שוואכקייט אנטקעגן די כח פונעם באשעפער וואס איז קוקט זיך אום אויף אלע 

באשעפענישן.

אויך, דאס וואס מיר דארפן זיך ביקן און קניען ביים דאווענען איז באשטימט אויף דעם זעלבן 
ציל, צו ווייזן פאר א מענטש וואו קליין ער איז אנטקעגן דעם אויבערשטנ'ס גרויסקייט, און 
וועגן דעם האבן חז"ל )ברכות לד ב( געמאכט א צווישנשייד פון א געווענליכע מענטש וואס 
ביקט זיך נאר ביי די ברכה פון אבות און מודים, צו א כהן גדול וואס ביקט זיך אין אנהויב פון 
יעדע ברכה, און א קעניג וואס ביקט זיך אין אנהויב פון די שמונה עשרה און ער הייבט זיך נישט 
אויף, ביז ווען ער ענדיגט צו דאווענען. ווייל ווי מער א מענטש זעהט אויס מער גרעסער, איז 
מער זיין חוב אריינצוטראכטן און איינדערקענען אז ער איז גארנישט אנטקעגן דאס גרויסקיט 
פון השי"ת, און אויב נישט, קען אפשר זיין תפילה נישט אנגענומען ווערן. )'תפארת שמשון', 

מצורע(

דאס דאווענען פון רבי נפתלי...
צוויי יונגלעך האבן צוזאמען געלערנט אין חדר. זיי ביידע האבן זיך געפלאגט אין תורה, און 
זיי ביידע זענען אויסגעוואקסן גדולי תורה. איינער פון זיי איז באקאנט אין כלל ישראל, דאס 
איז הגה"ק רבי נפתלי פון ראפשיץ זיע"א, וואס איז באוואוסט געווארן אין זיין ציט אז זיינע 

תפילות ווערן אנגענומען, און וועגן דעם זענען אסאך מענטשן געקומען 
צו באקומען פון אים א ברכה, און אים געבעטן אז ער זאל דאווענען אויף 

זיי.

זיין חבר פון די יונגנט, וואס ווי געזאגט איז אויך אויסגעוואקסן א גדול בישראל, 
מיר?  פון  אנדערשט  נפתלי  רבי  איז  פארוואס  וואונדער:  זיין  באהאלטן  נישט  האט 

פארוואס מיינע תפילות ווערן נישט אנגענומען? לערן איך דען נישט קיין תורה? איך בין 
דען נישט עוסק אין מצוות און מעשים טובים אזוי ווי ער?!

איז ער אריבער געפארן צו רבי נפתלי, זיין חבר פון די יונגט, און אים געפרעגט אויף דעם.
האט אים רבי נפתלי געענטפערט: די אונטערשייד צווישן מיר און דיר, איז נאר אין די צייט ווען 
מיר גייען צום דאווענען. דו גייסט טאקע צו צו א דאווענען נאך עטליכע שעות פון לערנען, נאר, 
דעמאלטס ווען דו שטייסט ביים דאווענען טראכסטו אז עס איז פאסיג אז דיינע בקשות זאל 

ווערן אנגענומען. א תפילה וואס קומט פון אזא געפיל, ווערט נישט אנגענומען! 

פארגעזעצט  נפתלי  רבי  האט  תורה,  פון  שעות  עטליכע  נאך  דאווענען  צום  צו  גיי  איך  אויך 
און געזאגט, נאר נאנט צום דאווענען, קוק איך אריין אין מיר און אין מיינע מעשים, און אויך 
אין מיינע גרויסע זיידעס, אין די גרויסקייט פון השי"ת און אין די מצוות וואס ער האט אונז 
באפוילן, דורך דעם פיל איך וואו נידעריג איך בין, און איך שפיר אז עס קומט מיר זיך נישט 
אויף דעם וואס איך האב געטוהן דאס ביסל וואס עס ווערט געפאדערט פון מיר, ווען מ'גייט 

אזוי צו צום דאווענען – איז זי פארזיכערט אז זי ווערט אנגענומען...! )כנסת יחזקאל, במדבר(

 אמן אין די פרשה
אונזערע חכמים זיכרונם לברכה האבן אונז געלערנט אז די קרעץ קומט אויף א מענטש וועגן 
זינד  די  מיט  געשרויכלט  דער מענטש  ווערט  זייער אסאך מאל  הרע.  לשון  רעדן  פון  זינד  די 
ווייל עס פעלט אים אמונה אין השם יתברך, ווייל ער טראכט אז דער חבר האט אים שלעכטס 
געטוהן, אין די צייט וואס דער גלויביגער ווייסט אז זיין חבר איז נאר א שליח, און די שלעכטס 
וואס האט אים אנגעטראפן איז פון השי"ת וואס אלעס ווערט געפירט פון אים )ראה שמירת 
הלשון שער התבונה פרק ט(. וועגן דעם דער וואס שטארקט זיך צו ענטפערן 'אמן' און מיט 

דעם שטארקט ער די אמונה אין זיין הארץ, ווערט ער אפגעהאלטן פון צו רעדן לשון הרע. 

א רמז צו דעם, קענען מיר טרעפן אין דעם וואס אין פרשת מצורע זענען דא ניינציג פסוקים 
און מיטן כולל ]-די גאנצע פרשה[ קומען מיר אן צו די צאל פון איין אין ניינציג, וויפיל עס 
'אסוך השמן'( פרשת  'שערי צדק' )עס איז געדרוקט אינעם ספר  )זעה אין  'אמן'  באטרעפט 

מצורע(.
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עס האט דערציילט דער הייליגער רבי פון קאפישניץ זיע"א:
א חסיד פון די חסידים פונעם צדיק רבי ישראל פון ריזשין זיע"א, 
האט די קעניגרייך אים פארדעכטיגט אז ער האט געהרג'עט א 
גוי, נאכדעם וואס מ'האט אים געטראפן ליגן טויט נאנט צו זיין 
הויז. עס פארשטייט זיך אז ער האט אים נישט געהרג'עט, און עס 
איז נישט געווען מער ווי א פאלטשע זאך. דער גוי איז געהרג'עט 
געווארן אינמיטן א קריג מיט זיינע חברים די גוים, וואס כדי זיי 
זאלן נישט געשטראפט ווערן, האבן זיי אים אראפ געווארפן נעבן 
דעם הויז פון דעם איד. אזוי ווי עס זעהט זיך אויס, האבן עטליכע 
גוים צוגעשטימט פאר א סומע געלט צוזאגן עדות אז זיי 'האבן 
געזעהן' דעם איד הרג'עט דעם גוי, באלד האט מען געכאפט דעם 

איד און מ'האט אים אריינגעווארפן אין ארעסט הויז.
אין יענע צייטן זענען אלע געזעצן געווען אנטקעגן די אידן, און 
וועגן דעם, ביז א קורצע צייט איז דער איד געאורטיילט געווארן 

מ'זאל אים הענגען.
אויף  ווארט  ער  ווען  אורטייל,  די  אויספירן  פאר'ן  טעג  די  אין 
אפיציר  מיטן  באפריינדעט  איד  דער  זיך  האט  שטראף,  זיין 
וואס איז געווען געשטעלט אויף דעם ארעסט הויז וואו ער איז 
געווען. יענער האט צוגעזעהן די פירונג און זיין וועג ווי אזוי ער 
פון  איינצעלנעהייטן  די  אים  פון  אויסגעהערט  האט  און  לעבט, 
די געשעהעניש, איז ער געווארן איבערגענומען אז דער איד איז 
ריין פון אלעס וואס מ'האט אויף אים דערציילט. אבער, ער האט 
אים נישט געקענט ארויס העלפן און גרינגער מאכן זיין גזר דין, 
צום  געאורטיילט  שוין  אים  האט  ריכטער  דער  וואס  נאכדעם 
טויט. מיט דעם, האט ער אים אבער צוגעזאגט, אז פאר מ'וועט 
אויספירן די אורטייל, וועט ער קענען בעטן וואס ס'וועט זיך אים 
גליסטן, און ער וועט פראבירן מיט זיין גאנצן כח צו ערפילן זיין 

געבעהט.
דער איד האט אויסגעניצט וואס ער האט אים צוגעזאגט, און ווען 
מ'האט געהאלטן פאר'ן אויספירן דעם אורטייל, האט ער געבעטן 
דער  רבי'ן,  זיין  באזוכן  צו  ערמעגליכן  אים  זאל  אפיציר  פונען 
געבעהט,  זיין  געהערט  האט  אפיציר  דער  ווען  צדיק.  ריזשינער 
ווייט,  זייער  געווען  איז  ריזשין  ציטער:  א  אנגעכאפט  אים  האט 
זייער א שווערע זאך, די באפעלן  אים צו נעמען ביז דארט, איז 
וואו אזוי מ'דארף אפהיטן רוצחים פאר זייער שטראף איז זייער 
זייער  פון  נעמען  ארויס  נישט  זיי  מ'קען  אז  כמעט  שטרענג, 
ווייט!  זיי נישט פירן ביז אזוי  זיכער אז מ'קען  ארעסט הויז, און 
אבער, ווייל ער האט צוגעזאגט, האט ער געזאגט פאר דעם איד 
וועט  אזוי  און  צוגעזאגט,  האט  ער  וואס  דעם  ביי  שטיין  ער  אז 

ער טוהן.
דעם  מיט  סאלדאטן  גרופע  א  ארויס  איז  ארגאניזירן,  זיך  נאכן 
איד, אויפ'ן וועג קיין ריזשין, נאך איין טאג זענען זיי אנגעקומען 
די  מיט  זיך  פארשטייט   – געאיילט  זיך  האט  איד  דער  דארטן. 
באגלייטונג פון די סאלדאטן – צום שטוב פונעם צדיק, אבער 
קורצע  א  אמת:  ביטערן  דעם  געווארן  געוואר  ער  איז  דא 
צייט פריער האט זיך דער צדיק איינגעשפארט אין זיין 
צימער, און האט געלאזט וויסן אז מ'זאל אים נישט 
שטערן וועגן קיין שום זאך, ס'זאל זיין וואס ס'זאל 

זיין!
דער איד האט אנגעהויבן צו וויינען און צו 

בעטן פון די גבאים פונעם צדיק, אז וועגן זיין ביטערן צושטאנד 
– מארגן הענגט מען אים... – זאלן זיי אים אריינפירן אינעווייניג. 
די  אין  טרערן  מיט  העלפן.  געקענט  נישט  אים  האבן  זיי  אבער, 
אויגן האבן זיי אים געגעבן צו פארשטיין, אז דער רבי האט נאך 
קיינמאל פריער זיך נישט אויסגעדקרוט אזא שארפע אויסדרוק 
וועגן אריינגיין צו אים, און אויב האט ער עס יעצט יא געזאגט, 
זיינע  אויף  זיין  עובר  נישט  זיי  קענען  אזא שטארקייט,  מיט  און 

ווערטער, און זיי האבן נישט קיין שום וועג אים צוהעלפן...
אים  גלייך  זיי  האבן  צוגעזעהן,  דאס  האט  סאלדאטן  די  ווען 
געאיילט  זיך  און  וואגן,  זייער  צו  געפירט  צוריק  און  אנגעכאפט 

וועג  אויפן  הויז,  ארעסט  צום  צוריק 
אים צו הענגען... 

און  צוקלאפט  געווען  איז  איד  דער 
צובראכן. ער האט געטראכט צו זיך: 
נישט  אויך  מיך  וויל  רבי  דער  אויב 
נישט  קיינער  שוין  מיר  קען  זעהן, 
העלפן, דער דער אויבישטער בכבודו 
אויסגעבראכן  האט  ער  ובעצמו. 
האט  ער  און  געוויין,  ביטערן  אין 
קיין  אן  דאווענען  צו  פארמערט 
מ'איז  ווען  צייט  אגאנצע  אויפהער, 
געפארן, און אויך נאכדעם א גאנצע 

נאכט, אן קיין אויפהער.
איז  ער  ווען  אויפצומארגנ'ס, 
הענגען,  צום  גרייט  געשטאנען 
ווערן  צו  אן  הייבט  שטריק  די  ווען 
האדלז,  זיין  ארום  געבינדן  ארום 
שליח  א  אנגעקומען  פלוצלינג  איז 
פונעם געריכט הויז: באפרייט'ס דעם 

מענטש!
דער  אז  געווארן  געוואר  מ'איז 
קלאגע  די  איינגעגעבן  האט  וואס 
צוריק  פלוצלינג  האט  געריכט  אין 
זיך  האט  ער  און  דעם,  פון  געצויגן 
זענען  עדות  די  אז  געווען  מודה 
מ'זאל  געבעטן  האט  און  ליגנדע, 

צורייסן דעם גזר דין פון דעם איד...
און  געפריידט,  זיך  האט  איד  דער 
גרויסע  די  אויף  השי"ת  געלויבט 
זיין  צו  צוריק אהיים  איז  און  ישועה, 
קינדער  די  און  ווייב  זיין  צו  שטוב, 

וואס זענען געווען גליקלעך.
געפארן  ער  איז  אביסל  שפעטער 
אים  האט  וואס  רבי'ן,  זיין  צו 
האט  און  פרייד  מיט  אויפגענומען 
ווען  וויסן,  זאלסט  דו  געזאגט:  אים 
מיר,  צו  קומען  געוואלט  האסט  דו 
האב איך געזעהן אז אלע טויערן אין 
טירן  אלע  פארשלאסן;  זענען  הימל 
א  מיט  פארשפארט  זענען  הימל  פון 

שלאס און א ריגל, און עס זעהט נישט אויס פאר דיר קיין שום 
נישטא קיין שום  וועג פון א ישועה. איך האב געזעהן אז ס'איז 
הארץ  דיין  אויסגיסן  וועסט  דו  אז  נאר  ראטעווען,  צו  דיך  וועג 
פאר השי"ת מיט א גרויסע מאס, מיט מער א שטערקערע תפילה 
כדי  טיר,  מיין  פארשפארט  איך  האב  דעם  וועגן  יעצט,  ביז  וואו 
תפילות  דיינע  ווען   – אזוי  און  צובראכן,  מער  ווערן  זאלסט  דו 
וועלן קומען פון טיפן הארץ, צובראכן און צוקלאפט – וועט עס 
עס  ווי  אזוי  דין,  גזר  צורייסן דעם שלעכטן  צו קענען  אויפטוהן 

איז טאקע געווען...
)טיב הקהילה פרשת וישלח(

טייערער איד!
די ברכת האילנות קומט פאר 
איינמאל אין א יאר – ווי פאסיג איז 
אז דו זאלסט עס זאגן בשלימות!
אויך ווען דו זאגסט די ברכת 
האילנות, זעה אז איינער זאל זיין 
נעבן דיר, וואס וועט ענטפערן אמן.

און די סימן צו דעם: 
אמ"ן )91( = איל"ן )91(

אילן אילן במה אברכך...

ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ "ּבָ
ָבר,  עֹוָלמֹו ָדּ ר ּבְ ּלא ִחּסֵ ָהעֹוָלם, ׁשֶ
ִרּיֹות טֹובֹות  ְוִאיָלנֹות  ּוָבָרא בֹו ּבְ

ֵני ָאָדם'' ֶהם ּבְ טֹוִבים, ֵלָהנֹות ּבָ

              ָאֵמן


