
ער זאל צו וויסן טוהן זיין צער פאר'ן רבים
עס איז הארב די עבירה פון רעדן לשון הרע, עס איז אויך זייער הארב זיין שטראף. איין גליש מיטן 
צונג, א ווארט וואס מ'טאר נישט רעדן וואס איז ארויס געקומען פון מויל כמעט ווי אן טראכטן, גלייך 
קומט שוין אן צו אים די ביטערע קרעץ, וואס כדי ער זאל באפרייט ווערן פון דעם, דארף ער אריבער 
גיין א לאנגע וועג, און נישט קיין גרינגע. די וועג האט א ריכטיגע ציל, דורך דעם האט דער מצורע זיך 
געלערנט די טייערקייט פון צו היטן אויף די הייליקייט פון דאס רעדן, ער האט געקלאגט אויף זיינע 

שלעכטע מעשים, און האט תשובה געטוהן פאר השם יתברך.
א טייל פון די סדר ווי אזוי ער ווערט ריין, האט די תורה געשריבן, )יג מה(: "והצרוע אשר בו הנגע בגדיו 
יהיו פרומים ...וטמא טמא יקרא". די אפטייטש פון די ווערטער, דעם דרש'נט די גמרא )שבת סז א(: 

"אז ער דארף צו וויסן טוהן זיין צער פאר אלעמען, און זיי זאלן אויף אים בעטן רחמים".
זיך  פעלט  פארוואס  דעם:  אויף  זיך  וואונדערט  פ"ז(  הזכירה  שער  הלשון  )שמירת  חיים'  'חפץ  דער 

אויס פאר דעם מצורע אז אנדערע זאלן דאווענען פאר אים, זאל ער 
אליין דאווענען פאר זיך? נאך האט דער חפץ חיים זיך געוואונדערט: 
ביי א אנדערע פלאץ טרעפן מיר אין חז"ל אז ס'איז מער שטערקער 
פאר א קראנקן ווען ער דאוונט פאר זיך אליינ'ס, ווי ווען א אנדערער 
דאוונט אויף אים )זעה רש"י בראשית כא יז, און אין מדרש ב"ר נג יד(, 
און פארוואס דא ליגט אויף דעם מצורע נאכצוזוכן אז אנדערע זאלן 

דאווענען אויף אים?
פאר אונז צו פארשטיין: ביי דעם מצורע איז  'חפץ חיים'  געבט דער 
זאלן דארפן דאווענען אויף אים,  זאך אז אנדערע  דא א ספעציעלע 
זיין  ווערט  הרע,  לשון  רעדט  ער  אז  דאך  איז  עבירה  זיין  וויבאלד 
תפילה נישט אנגענומען אין הימל, אזו ווי עס שטייט קלאר אין זוהר 
הק' )מצורע נג א( אז ווער עס האט אין זיך די עבירה פון לשון הרע, 
גייט נישט ארויף זיין תפילה לרצון פאר השי"ת, וועגן דעם האט די 
תורה אויף אים באפוילן 'וטמא טמא יקרא', וויבאלד נאר דורך דעם 
וואס אנדערע וועלן דאווענען אויף אים, וועט ער קענען אויסגעהיילט 

ווערן פון די קרעץ.

פארוואס ווערט נישט זיין תפילה אנגענומען
די טעם פארוואס א תפילה וואס גייט ארויס פון א מויל וואס רעדט 
דער  צו פארשטיין  געגעבן  אנגענומען, האט  נישט  ווערט  לשון הרע 
דובנער מגיד אויף זיין איינגארטיגן וועג )'ספר המדות', שער התפילה 
פ"ו(: עס איז דאך קלאר פאר יעדן מענטש אז ווען ער וויל קומען צו 
איינעם  צו  נאר  און אים דערלאנגען א מתנה, אדער אפילו  א קעניג 
זיין מתנה  אז  זארגן  ער דארפן  וועט  הויכגעשעצטע הערן,  זיינע  פון 
זאל ווערן דערלאנגט אויף א מכובד'דיגן וועג, אויף א ספעציעלע כלי, 

א.ד.ג., איז זיכער אז ווען א מענטש דערנעטערט זיך צו מקריב זיין זיין מתנה ד.מ. זיין דאווענען פאר 
השי"ת, איז זיכער אז ער דארף עס דערלאנגען דורך א ריינע און א צוגעפאסטע מויל, זאגט ווייטער 
דער דובנער מגיד, אויב חלילה געבט נישט א מענטש אכטונג אויף די ריינקייט פון זיין מויל פון צו רעדן 
מיאוס'ע רייד און לשון הרע, אויף אים האבן שוין די חכמים געדרש'נט )ויק"ר כד ח( "ולא יראה בך 

ערות דבר – ערות דיבור". 
אויף דעם וועג האט דער 'יטב לב' )פר' מצורע( עס געגעבן צופארשטיין מיט א משל, צו א שטאט וואס 
האבן ווידער געשפעניגט צו זייער קעניג, און ווען זיי האבן צוריק געצויגן פון זייער שלעכטן וועג, און זיי 
האבן געוואלט איבער בעטן דעם קעניג, האבן זיי אים פריער געשיקט א מתנה דורך א הויכגעשעצטער 
שליח, כדי אז אין אנהויב זאל דער קעניג פארגעבן זייער זינד, און נאכדעם וועלן זיי אליינ'ס קענען צוגיין 
צום קעניג. אבער צו זייער שלעכטע מזל, איז מען געוואר געווארן אז דער שליח אליינ'ס האט אויך 
ווידער געשפעניגט אינעם קעניג, אויב אזוי, נישט נאר אז זיין שליחות איז א זיכערער דורכפאל, נאר די 

צארן פונעם קעניג איז געווארן מער און מער...
אזוי אויך ביים דאווענען, כדי עס זאל ווערן אנגענומען, דארף עס ארויס קומען פון א מויל – וואס איז 
זיין פארשמירט מיט ווערטער וואס מ'טאר  א פאסיגער און גוטער שליח, און אויב חלילה וועט ער 
נישט רעדן, איז אויסער וואס עס קען זיין אז דאס וועט אפהאלטן די תפילה פון דעם אז זי זאל ווערן 
אנגענומען, אזוי ווי די ווערטער פון 'זוהר' )פקודי רמט ב( אז עס איז דא אין הימל וואס זענען געשטעלט 
וואס מ'טאר  ווערטער  זייער מויל מיט  וואס האבן פארשמירט  וואס לייגן אריין אין א חרם די אלע 
נישט רעדן, פערציג טעג ווערט נישט געהערט זייער תפילה אין הימל, און מ'רופט אויך אויס אויף זיי 
א יעדן טאג: "געבט אכטונג אין יענעם וואס ער איז פארשעמט אויף די עבירה וואס ער האט געטוהן".

נאך א טעם האט געזאגט דער גאון רבי משה שטערנבוך שליט"א: אזוי ווי עס איז באוואוסט, ביי די 
תפילות געבן מיר אכטונג זיך רעכענען צוזאמען מיטן ציבור, ווייל די כח פונעם ציבור העלפט צו אז 
די תפילות זאלן ווערן אנגענומען. אבער דער וואס רעדט לשון הרע אויף זיינע נאנטע פריינד, 
האט ער געוויזן אז ער וויל זיך ארויסנעמען פונעם ציבור, וועגן דעם ווערט נישט זיין תפילה 
צוזאמען געשטעלט מיט זייערע תפילות, און ממילא ווערט זי נישט אנגענומען. )'טעם 

ודעת' תזריע(
וואס  די  פאר  געזאגט  אמאל  האט  זצ"ל  לופיאן  אלי'  רבי  הגה"צ  משגיח  דער 

האבן צוגעהערט זיין שמועס: די פסוק זאגט )שמות כ כב( "ואם מזבח אבנים תעשה לי וגו' כי חרבך 
מזבח,  אויפן  אייזן  א  אויפהויבן  נישט  מ'טאר  אז  פארשטיין,  צו  רש"י  געבט  ותחללה",  עליה  הנפת 
מזבח  די  דעם  אקעגן  און  שווערד[  א  ]=מיט  מענטש  א  פון  יארן  די  קורץ  מאכט  אייזן  די  וויבאלד 
ברענגט צו אריכות ימים ]=דורך די קרבנות[, און עס פאסט נישט אז דער וואס מאכט קורץ זאל ווערן 
אויפגעהויבן אויף דער וואס מאכט לענגער. אויב אזוי, האט דער משגיח געזאגט, אויף דעם זעלבן וועג 
דארפן מיר אויך אכטונג געבן נישט צו רעדן - וואס מ'טאר נישט - מיט די מויל וואס מיר דאווענען, 
ווייל אויב מ'רעדט וואס מ'דארף נישט, מאכט מען קערצער די יארן, און דאס דאווענען מאכט לענגער 
די יארן, און עס פאסט נישט אז דער וואס מאכט קורץ זאל ווערן גערעדט מיט זעלבן מויל וואס מאכט 

לענגער. )לב אליהו א', שביבי אש נא(

א עצה ווי אזוי די תפילה זאל ווערן אנגענומען
אין זיין ספר 'זכור למרים' )פכ"ד( דערציילט דער 'חפץ חיים' אז אמאל איז ער געפרעגט געווארן פון א 
איד, אז די אויבנדערמאנטע ווערטער האט צובראכן זיין גייסט: יעדע 
הארץ ווייסט דאך וואס ער האט געטוהן, און איך ווייס ביי מיר וויפיל 
איך האב פארשמירט מיין מויל מיט ווערטער וואס מ'טאר נישט, און 
וועל איך שוין  ווייטער  נישט צוזאגן אז פון היינט און  איך קען אויך 
מער נישט געשטרויכלט ווערן מיט דעם, איז ווי אזוי קען איך צו גיין 

צום מלך מלכי המלכים און דאווענען פאר אים?
דארפסטו  אנהויב  אין  געענטפערט:  חיים'  'חפץ  דער  אים  האט 
ארייננעמען ביי דיר, אז דעס אז דו זאלסט אריינפאלן אין יאוש, איז א 
עצה פונעם יצר, און דאס טוהט אפהאלטן א מענטש פון צו שטייגן 
אין עבודת ה'! אבער אויב דו וועסט צוהערן צו מיין עצה, איז פאר 
צייט  באשטימטן  א  דיר  פאר  באשטימען  זאלסט  דו  אז  כדאי  דיר 
פאר יעדע תפילה, וואס דעמאלטס וועסטו תשובה טוהן ביי דיר אין 
הארץ אויף דעם וואס דו האסט גערעדט וואס מ'טאר נישט, נאכדעם 
וועסט קענען דאווענען פאר השי"ת אזוי ווי עס פאסט זיך. און נישט 
דיר  ביי  אויפטוהן  דאס  וועט  ווייטער  און  יעצט  פון  נאר  דאס,  נאר 
דיך אפצוהאלטן פון צוריק גיין צו דיינע זינד, צום ווייניגסטנ'ס ביז די 
קומעדיגע תפילה... ווי מער דו וועסט אכטונג געבן אויף דעם, האט 
דער חפץ חיים אויסגעפירט, וועט מדה כנגד מדה השי"ת פארמאכן 
די מויל פון די מקטריגים וואס זענען מקטרג אויף דיין דאווענען, און 

עסו ועט קענען ארויף גיין אויבן.
אויך דוד המלך ע"ה האט שוין געבעטן פון השי"ת )תהלים קמא ב(: 
די  פארשטיין,  מען  דארף  לכאורה  לפניך",  קטורת  תפילתי  "תיכון 
די קרבנות  פון  די עבודה  און  די קרבנות,  איז דאך אנטקעגן  תפילה 
איז  קטורת,  די  פון  עבודה  די  פון  דרגה  איר  אין  הויעך  מער  איז 
פארוואס בעהט דוד המלך אז זיין תפילה זאל גערעכנט ווערן אזוי ווי די 
קטורת. נאר זאגט דער בעל 'שערי פרנסה טובה' )תהילים קמא ב( אז מיר קענען עס פארשטיין מיט 
די ווערטער פון די גמרא )זבחים פח ב( אז די קטורת איז מכפר אויף די איסור פון לשון הרע, און לויט 
דעם קען מען זאגן אז דוד המלך האט געבעטן פון השי"ת אז זיין דאווענען זאל אים מכפר זיין די חטא 

פון לשון הרע אזוי ווי די קטורת, און אזוי וועט זיין תפילה קענען ווערן אנגענומען לרצון פאר השי"ת.
און דער בעל 'עולת תמיד' )פט"ז( האט שוין געזאגט די עצה פאר יעדן מענטש, אז פאר ווען ער זאגט 
די פרשה פון קטורת זאל ער מהרהר זיין אביסל בתשובה אויף די חטא פון לשון הרע און רכילות וואס 

ער האט אין זיך, און אזוי וועט ער זוכה זיין אז דאס זאגן וועט אים העלפן אויף א כפרה.

ה' שפתי תפתח
דער רבי ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל איז געווען באקאנט מיט זיינע פלאם פייער'דיגע דרשות, וואס מיט 
זיי האט ער ערוועקט זיין קהילה צו תשובה און צו מעשים טובים. אין איינע פון די דרשות, וואס איז 
מיט די צייט צוזאם גענומען אין א ספעציעלן ספר וואס ווערט אנגערופן 'יערות דבש', האט ער געגעבן 
צו פארשטיין די תפילה פון שמונה עשרה, ווען ער זאגט ארויס קלאר ביי יעדע ברכה די פשטות'דיגע 

כוונות וואס איז געאייגנט פאר יעדן.
און אזוי האט ער געגעבן צו פארשטיין די פסוק וואס מיט דעם הייבט מען די תפילה פון שמונה עשרה 
"ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך": מיטן זאגן דעם פסוק, איז פאסיג אז א מענטש זאל אריינטראכטן 
אין זיין הארץ, אז דער אויבישטער האט אים צוגעגרייט די ליפן אזוי ווי היטער'ס אויפן מויל און די 
צונג, זיי זאלן נישט רעדן קיין דברים בטלים, און ממילא וואלט זיך געפאסט אז זיי זאלן זיין א גאנצן 
צייט פארמאכט, און זיי זאלן נישט ווערן געעפנט נאר ווען עס איז דעם ווילן פון השי"ת – צו תורה און 

צו תפילה.
יהונתן,  ר'  רבי  געזאגט  האט  תהילתך",  יגיד  ופי  תפתח  שפתי  "ה'  בעטן  און  שטייען  מיר  ווען 

דארף יעדער מענטש טראכטן ביי זיך, צי ער האלט זיך טאקע אפ פון צו עפענען די מויל ווען 
עס איז נישט די ווילן פון השי"ת, אדער חלילה עפענט ער יא זיין מויל צו רעדן דיבורים 

אסורים וואס עס זענען זיכער נישט דעם רצון ה'. אויב עס איז טאקע אזוי געווען, וועט 
אים פארדעקן א שאנד, ווען ער וועט זאגן די פסוק, ווייל עס זעהט אויס אז נאר 

פאר ווען ער דאוונט בעהט ער רשות פון השי"ת...

 פרשת תזריע
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די מויל איז ווי א שליסל אז די תפילות זאלן אנגענומען ווערן
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט )זח"ג מט ב( אז 
'מצורע'  ווארט  די  וואס דער תרגום אויף  פון דעם 
עבירה  די  אז  לערנען  זיך  מיר  קענען  'סגירא',  איז 
שפע  פון  טויערן  די  אז  ברענגט  הרע  לשון  פון 
כוונה  די  אז  אויס  זעהט  עס  און  פארמאכט:  ווערן 
פונעם זוהר איז די טויערן וואס ווערן געעפנט דורך 
ענטפערן אמן, אזוי ווי עס איז באקאנט פון זוהר הק' 

אין פרשת וילך )רפח ב(.
וואס  א רמז צו דעם, קען מען פארשטיין פון דעם 
די ראשי התיבות פון די דריי שותפים צו די עבירה 
פון לשון הרע זענען- אומר ]דער וואס זאגט[, ֶנֱאַמר 
]דער  מקבל  געווארן[  געזאגט  ס'איז  וועמען  ]אויף 
ווען  נאך,  און  אמן.  איז  אן[,  נעמט  און  הערט  וואס 
ער טוהט תשובה און ער ווערט ריין פון זיין קרעץ, 
זייער ראשי  אזוב, וואס  ציפורים און א  ברענגט ער 
גימטריא פון אמן,  די  ווי  )91( אזוי  תיבות איז צ"א 
דיר צו לערנען אז נאך וואס דער מצורע וערט ריין, 

עפנט זיך צוריק פאר אים די טויערן פון 'אמן'.
]להמגיד  אברהם  מגן  און  לחכמה  )פרפראות 

מטריסק[ מצורע(
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

"בפיך ובלבבך לעשותו"

מיר  וועלן  ווייטער  און  יעצט  פון  אז  אונטערנעמען  זיך  וועלן  מיר  אויב  נאר 
נישט עפענען די ליפן נאר ווען עס איז די רצון פון השי"ת, וועלן מיר קענען בעטן 
פון השי"ת ער זאל אונז עפענען די ליפן צום דאווענען, און אין יעדן צייט וואס מיר 
וועלן קומען פאר אים און אים לויבן און בעטן, וועט אונזער תפילה ווערן אנגענומען. 

)יערות דבש ח"א דרוש א(
מיט א שיינעם רמז וואס הרה"ק בעל 'ישמח משה' האט געזאגט וועט מען פארענדיגן אונזערע 
ם ַהּוֹות ֶקֶבר  ִפיהּו ְנכֹוָנה ִקְרּבָ י ֵאין ּבְ ווערטער: דריי מאל איז דערמאנט אין תנ"ך די ווארט 'גרונם': ּכִ
ְגרֹוָנם )שם קטו  ְגרֹוָנם )שם קמט י(; לֹא ֶיְהּגּו ּבִ רֹוָנם ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון )תהלים ה י(; רֹוְממֹות ֵקל ּבִ תּוַח ּגְ ּפָ
ז(. און לויט וואס איז אנגענומען אז די זעלבע ווערטער קען מען דרש'ענען צוזאמען, וועלן מיר דא 
אויך קענען זיי דרש'ענען, אז ווער ס'איז 'פתוח גרונם לשונם יחליקון', אז ס'איז אים געעפנט זיין מויל 
צו רעדן לשון הרע, איז ווען ס'איז 'רוממות קל בגרונם' – ווען ער דאוונט, 'לא יהגו בגרונם' – וועט זיין 

תפילה נישט ווערן אנגענומען, חלילה. )ישמח משה, האזינו(

די מויל אליינס האלט אפ די תפילות זיי זאלן נישט אנגענומען ווערן
יֵעִני", און ער  ַיְרׁשִ י  ּפִ ק  דער 'בית הלוי' )שו"ת, דרוש טו( ברענגט דעם פסוק באיוב )ט כ(: "ִאם ֶאְצּדָ
געבט עס צו פארשטיין: ווען א מענטש וויל זיך גערעכט טוהן ווען ער דאוונט פאר השי"ת, דארף ער 
זעהן אז די מויל זאל זיין פאר אים שליח, נאר אויב ער האט געזינדיגט און ער האט נישט אפגעהיטן 
זיין מויל פון צו רעדן וואס מ'טאר נישט, וועט אים די מויל אליינ'ס באשולדיגן, און ס'וועט אפהאלטן 

זיין תפילה פון צו ווערן אנגענומען.
אז  ב(  לד  )ר"ה  חז"ל  פון  ווערטער  די  פארשטיין  מיר  קענען  דעם  לויט  הלוי':  'בית  דער  צו  לייגט 
השי"ת בעהט פון די אידן אום ראש השנה "זאגטס פאר מיר... די פסוקים פון זכרונות כדי עס זאל 
ארויפקומען ענקער געדענקענישט פאר מיר צום גוטן, און מיט וואס? מיט א שופר!, פארוואס פונקט 
מיט א שופר?! ווייל די קול פונעם שופר קומט נישט ארויס דורכן מויל – וואס אמאל איז עס נישט ריין 
אזוי ווי עס דארף צו זיין – נאר דורכן שופר, ממילא איז נישטא מער פאסיג ווי דער שופר זאל ארויף 

טראגן די זכויות פון די אידן פאר השי"ת אינעם הייליגן טאג.
אויף רבי ישראל סאלאנטער זצ"ל ווערט דערציילט, אז איינמאל זענען געקומען צו אים מענטשן און 
נייע שוהל, און עס איז איבער  זוכה געווען אויפצובויען א  זיי האבן אים געפרעגט: אונז האבן יעצט 
וואס דארפן מיר טוהן  וועגן דעם בויען,  וואס מיר האבן אנגעגרייט  ביי אונז עטליכע ציגל,  געבליבן 
מיט זיי? און ווייל רבי ישראל האט גוט געקענט די איינוואוינער פון יענעם פלאץ, האט ער זיי געזאגט: 
הלואי ענק זאלן אויסהערן מיין עצה, איך וואלט ענק געזאגט ענק זאלן בויען פון די ציגל א וואנט וואס 
וועט פארמאכן די אריינגאנג צום ווייבער שוהל, און עס וועט אפהאלטן די ווייבער פון ענקער קהילה 

פון צו קומען דאווענען אין שוהל...
האט  ישראל  רבי  און  פרעגן,  געקומען  זענען  וואס  די  פארוואונדערט  זייער  האט  ענטפער  זיין 
פארגעזעצט זיינע ווערטער און זיי געגעבן צו פארשטיין: איך ווייס דאך אז צווישן די ווייבער ביי ענק 
אין קהילה איז איינגעווארצלט א שלעכטע מנהג, אז יעדע מאל וואס זיי נעמען זיך צוזאמען, קומען זיי 

שנעל אן צו רעדן לשון הרע און דיבורים אסורים; בעסער איז אזוי אז זיי זאלן 
אינגאנצן נישט קומען אין שוהל, אזוי וועלן זיי נישט האבן נאך א געלעגנהייט זיך 

צו באגעגענען און נאכאמאל געשרויכלט צו ווערן מיט זינד )תנועת המוסר א עמ' 360(.

די פארבינדונג צווישן ענטפערן אמן צו לשון הרע
איינס פון די איינצעלעהייטן וואס מיט דעם ווערט ארויס געברענגט די הארבקייט פון די חטא 

פון לשון הרע, טרעפן מיר אין די ווערטער פון חז"ל )ערכין טו ב(: "לשון הרע הרג'עט דריי – דער 
וואס דערציילט, דער וואס נעמט עס אן, און דער בעל המעשה וואס אויף אים האט מען גערעדט". 
נישט  קען  זי  וואס  דעם  מיט  עבירות,  אנדערע  פון  אנדערשט  איז  הרע  לשון  פון  עבירה  די  אז  ד.מ. 
געטוהן ווערן נאר דורך עטליכע מענטשן צוזאמען, וואס נאכדעם וועלן זיי געשעדיגט ווערן פון דעם. 
נאך מער, שרייבט דער רמב"ם )דעות ז ג( אז די שטראף פון דער וואס נעמט אן די לשון הרע, איז 
מער ווי דער וואס האט עס דערציילט, און דער 'חפץ חיים' )במ"ח, לאוין ג( שרייבט אז ס'קען זיין אז 
דער וואס הערט די לשון הרע און ער נעמט עס אן, ווערט אויך געשטראפט מיט קרעץ אזוי ווי דער 

וואס האט עס פארציילט.
אויב מיר ווילן פארשטיין דאס גרויסקייט פון די עבירה פון דער וואס נעמט אן די לשון הרע, קענען 
מיר נעמען א משל פון די מצוה צו ענטפערן אמן, וואס זי קען אויך נאר געטוהן ווערן ווען עס נעמען 
זיך צוזאם צוויי מענטשן, אויך ביים ענטפערן אמן האבן חז"ל געזאגט אז "גדול העונה אמן יותר מן 
המברך", און דער רבינו בחיי )שמות יד א( איז עס מסביר אז דער וואס זאגט די ברכה איז אזוי ווי דער 
וואס זאגט עדות, און דער וואס ענטפערט, נעמט עס אן און באשטעטיגט זיינע ווערטער. לויט דעם 
קענען מיר אויך זאגן ביי די ענין פון אננעמען לשון הרע, אז וויבאלד אז דער וואס דערציילט די לשון 
הרע האט נאר אנגעהויבן צוטוהן די עבירה, און דער וואס האט עס אנגענומען פארענדיגט די זאך, 

וועגן דעם איז זיין עבירה מער גרעסער, אזוי ווי דער רמב"ם שרייבט. )'סוכת דוד' מצורע(

אמן אין אונזער פרשה
אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט )זח"ג מט ב( אז פון דעם וואס דער תרגום אויף די ווארט 'מצורע' 
איז 'סגירא', קענען מיר זיך לערנען אז די עבירה פון לשון הרע ברענגט אז די טויערן פון שפע ווערן 
פארמאכט: לייגט צו דער 'פרפראות לחכמה' )בפרשתנו(, עס זעהט אויס אז די כוונה פונעם זוהר איז 
די טויערן וואס ווערן געעפנט דורך ענטפערן אמן, אזוי ווי עס איז באקאנט פון זוהר הק' אין פרשת 

וילך )רפח ב(.
א רמז צו פארבינדן צווישן די עבירה פון לשון הרע צו ענטפערן אמן, לערנט דער 'פרפראות לחכמה' 
]און אזוי שרייבט דער המגיד הק' פון טריסק )'מגן אברהם' מצורע([ פון דעם וואס די ראשי התיבות 
פון די דריי שותפים צו די עבירה פון לשון הרע זענען- אומר ]דער וואס זאגט[, ֶנֱאַמר ]אויף וועמען 
ס'איז געזאגט געווארן[ מקבל ]דער וואס הערט און נעמט אן[, איז אמן. און נאך, ווען ער טוהט תשובה 
ציפורים און א אזוב, וואס זייער ראשי תיבות איז צ"א  און ער ווערט ריין פון זיין קרעץ, ברענגט ער 
)91( אזוי ווי די גימטריא פון אמן, דיר צו לערנען אז נאך וואס דער מצורע ווערט ריין, עפנט זיך צוריק 

פאר אים די טויערן פון 'אמן'.
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אזוי ווי יעדע מאל, ווען עס קומט אויף א מענטש א צרה אדער א 
אומגליק, גייט ער זוכן פארשידענע סגולות, וואס וועלן אראפוועגן 
זיינע זכותים, ער פארמערט מיט תפילות, ער טיילט אסאך צדקה, 
זייער  ער בעהט איבער א אלטער חבר א.ד.ג., די אלע זאכן זענען 
אויך  מען  דארף  זיי  מיט  צוזאמען  אבער  פאסיג,  און  גוט  ריכטיג, 
דעם  פון  און  נסיון  דעם  פון  אורזאך  די  נאכפארשטן  און  זוכן 
שווערעקייט. ביי די ערציילונג וואס איז פאר אונז, וועלן מיר ליינען 
הקודש  רוח  זיין  מיט  וואס  זצ"ל,  רבי'ן  קלויזענבורגער  דעם  אויף 
האט ער געוואוסט וואס צו זאגן פאר זיינע תלמידים, וואס איז די 
זיי זאלן  זיי, כדי  וואס איז געקומען אויף  אורזאך פונעם אומגליק 
וויסן פויעל'ן א ריכטיגע ישועה, און אויך וויסן ווי אזוי אפצוהאלטן 

אנדערע צרות, זיי זאלן נישט קומען. 
ווי פארכטיג איז עס! אזא שווערער אומגליק!

די ביטערע נייעס פון די שרעקליכע פאסירונג האט זיך צושפרייט 
צווישן די אידן אין ניו-דזשערזי וואס איז אין אמעריקא, אזוי ווי א 

פייער אין א דערנער פעלד.
דאס האט פאסירט אין יאר תשל"ט. א יונגערמאן א צדיק און א 
ירא שמים, א תלמיד חכם און א פאטער פאר א משפחה, מיטן 
שווערע  א  ביי  לעבן  זיין  פארלוירן  האט  אהרן,  ר'  נאמען 
ער  אויפגעטרייסלט.  אלעמען  האט  וואס  עקסידענט, 
איז נאך געווען גאר יונג, און ער האט איבער געלאזט 

נאך זיך א אלמנה און אפאר קליינע יתומים.
געווען  איז  אומגליק  פונעם  געשעהעניש  די 
גרויסער  א  טעג,  יענע  אין  נייעס  דאס 

ער  האט  זיי  צו  וואו  קהילה,  צאנזער  די  אויף  אראפ  איז  טרויער 
געקערט, און אויך אויף זיינע שכנים און באקאנטע.

רבי  אדמו"ר  כ"ק  פון  חסידים  נאנטע  די  פון  געווען  איז  אהרן  ר' 
יקותיאל יהודה מצאנז קלויזענבורג זיע"א. און אויך דער רבי האט 

זייער געקלאגט אויף אים.
אפגעאטעמט  און  געכאפט  צוריק  זיך  מ'האט  וואס  בעפאר  נאך 
אויף  געקומען  איז  וואס  קלאפ  גרויסן  דעם  און  אומגליק  די  פון 
זיי, האט זיך צושפרייט נאך א ביטערע בשורה, נאך א יונגערמאן 
פון די צאנזער קהילה, מיטן נאמען ר' משה נחמיה, איז פלוצים 
אוועק, און ער איז נישטא... אויך ער איז געווען א גרויסער תלמיד 
חכם, און ער איז אויך געווען זייער יונג, און האט איבער געלאזט 

נאך זיך א אלמנה און יתומים צובראכן און צוקלאפט.
צו  איבער  יעדן  אויף  חוב  א  ליגט  עס  אז  געשפירט  האבן  אלע 
נישט  פאררעכטן,  מ'קען  וואס  זעהן  צו  און  מעשים,  די  קוקן 
אומזיסט האט השי"ת דאס געטוהן, נאר כדי זיך צו ערוועקן און 
צו פארבעסערן די מעשים. אבער די עולם האט נישט געוואוסט 
מיט וואס און וואו אזוי זיך צו שטארקן, און אלע האבן געווארט 

אויף דעם וואס דער רבי זצ"ל וועט זאגן. 
דאס  איז  רבי'ן,  פונעם  שיעור  באשטימטן  ביים  'שבעה',  די  נאך 
בית המדרש געווען פול פון איין עק צום צווייטן, די פארזאמלטע 
זענען געווען אנגעצויגן, און געווארט צו הערן די ווערטער פונעם 
געשלאגן  מ'איז  וואס  נאך  פירן,  זיי  וועט  ער  וואס  וועג  די  רבי'ן, 

געווארן אזוי ביטער דורך די שווערע מדת הדין.
דער רבי האט אנגעהויבן די שיעור מיט די פסוק אין פר' האזינו 

)דברים לב כ(: 'וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו, ויאמר, אסתירה 
לא  בנים  המה,  תהפוכות  דור  כי  אחריתם,  מה  אראה  מהם,  פני 
אמון בם'. דער רבי האט נאכגעזאגט אויך די ווערטער פון חז"ל 
בן  דוסתאי  רב  אמר  תתקמה(:  רמז  ילקוט  שכ,  דברים  )ספרי 
יהודה, אל תקרי 'לא ֵאֻמן בם', זאלסט נישט ליינען ֵאֻמן', נאר 'לא 

ָאֵמן בם', אז זיי האבן נישט געוואלט ענטפערן אמן'.
'אמן', האט דער רבי ווייטער געזאגט, 'איז די ראשי תיבות אהרן 

משה נחמיה'.
נישט  מ'האט  וואס  דעם  אויף  אונז,  פון  הימל  אין  'מ'פאדערט 
ריכטיג אפגעהיטן צו ענטפערן אמן. וועגן די עבירה איז ביי אונז 
עס  און  מהם",  פני  "אסתירה  פסוק  די  אונז  ביי  געווארן  מקויים 

זענען אוועק געריסן געווארן פון אונז די צוויי ערליכע אידן'.
'לאמיר זיך אלע שטארקן מיטן ענטפערן אמן אויפן קול און מיט 
פון  צארן  זיין  ציעהן  צוריק  השי"ת  וועט  אזוי  כוונה,  ריכטיגע  די 

אונז'.
צייכן  גרויסן  א  געזלאזט  איבער  האט  רבי  דער  פון  ווערטער  די 
אויף די אלע וואס האבן צוגעהערט צו די ווערטער. די ווערטער 

האבן צו געברענגט א געוואלדיגע התעוררות און א ספעציעלן 
לאנגע  א  נאך  און  אמן,  ענטפערן  פון  ענין  די  אין  חיזוק 

די  צווישן  נאך דערקענט  זיך עס  צייט שפעטער, האט 
צוהערער'ס.
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