
ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש (ל לה)
האבן  חז"ל  ווי  אזוי  באשעפער,  ביים  באליבט  זייער  איז  קטורת  פון  עבודה  די 
וואס  קרבנות  אלע  פון  געזאגט:  האט  טו): "דער אויבישטער  תצוה  (תנחומא  געזאגט 
די  ווי  אזוי  מיר  ביי  באליבט  איז  וואס  אזאך  נאך  נישטא  איז  מקריב,  זענען  ענק 
קטורת ...ווייל אלע קרבנות איז צוליב די אידן ...אבער די קטורת איז נישט צוליב 

א עבירה, און נישט צוליב א זינד, נאר צוליב מיר צו דערפרייען".
אזוי ווי היינטיגע צייטן, ווען די בית המקדש איז חרוב געווארן צוליב אונזערע 
עבירות, איז פארבליבן ביי אונז די מעגליכקייט צו האבן א כפרה דורך זאגן די 
פרשה פון די קרבנות, אזוי ווי חז"ל זאגן (תענית כז ב) אז אויך אין די צייט וואס דער 
בית המקדש שטייט נישט, ווען די אידן ליינען די פרשיות פון די קרבנות, רעכט 
עס השי"ת ווי זיי וואלטן עס טאקע מקריב געווען פאר אים, און ער איז מוחל 
אויף זייערע זינד, אזוי איז עס אויך געזאגט געווארן ספעציעל איבער די עבודה 
גערעדט  ארום  חז"ל  האבן  זאגן  איר  פון  סגולה  די  איבער  וואס  קטורת,  די  פון 
זייער גרויס, און ספעציעל האט דער זוהר הק' מאריך געווען אין דעם ענין, און 

מיר וועלן דא ציטירן א טייל פון דעם.
אז  השי"ת  מיר  פון  גזירה  א  איז  עס  שטייט:  ב)  (ריח  ויקהל  פרשת  אין  זוהר  אין 
יעדער איינער וואס ליינט און טראכט אריין אין די פרשה פון די קטורת, ווערט 
געראטעוועט אין דעם טאג פון אלעם שלעכט'ס, און פון אלע ערליי כישוף וואס 
עס איז פארהאנען אויף די וועלט, און ער וועט נישט געשעדיגט ווערן דעם גאנצן 

טאג, ווייל די סטרא אחרא קען נישט געוועלטיגן אויף אים.
זוהר  דער  טוהט  ענין  די  פון  פארזעצונג  די  און 
ביים  האבן  אינזין  זייער  זייער  מ'דארף  אז  באטאנען 
וואלטן  מענטשן  ווען  אז  צו,  לייגט  ער  און  זאגן,  עס 
געוואוסט ווי חשוב איז די קטורת פאר השי"ת, וואלטן 
זיי גענומען יעדע ווארט פון די פרשה פון די קטורת 
און עס ארויף געלייגט אויף זייער קאפ ווי א גאלדענע 
קרוין, דעריבער דער וואס האט אינזין יעדן טאג ביים 
זאגן, איז זוכה צו זיין טייל אין עולם הזה און אין עולם 
און  אים,  פון  אפגעטוהן  ווערט  טויט  דאס  און  הבא, 
ער ווערט געראטעוועט פון אלע שלעכטע דינים אויף 
די  פון  און  וועלט,  קומענדיגע  די  אויף  און  וועלט  די 
אנדערע זייט, ווער עס גיט נישט אכטונג אזוי שטארק 
אויף דעם יעדן טאג, ברענג אויף זיך גרויסע שאדן, און 

דינים און מגיפות זענען ח"ו שורה אויף אים רח"ל.
פון  לשון  די  פון  זוהר  דער  דארטן  ארויס  לערנט  נאך 
די פסוק אין פרשת תצווה (ל ח): "ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ה' 
באליבט  זייער  איז  קטורת  די  אז  וויבאלד  ְלדֹרֵֹתיֶכם" 
פאר השי"ת, וועגן שטייט זי שטענדיג פאר אים, און 
כאטש אז דאס דאווענען איז זייער חשוב, דאך איז די 

קטורת מער טייערער און חשוב'ער פון דעם.
די סגולות פון די קטורת

דער מבי"ט שרייבט אין זיין ספר 'בית אלקים': "מ'זאגט יעדן טאג פיטום הקטורת 
אינדערפריה און נאכמיטאג, ווייל דאס איז מסוגל אקעגן א מגיפה, אזוי ווי מיר 
איינער  יעדער  אים  האט  הימל,  אין  ארויף  איז  ער  ווען  רבינו  משה  ביי  געפונען 
אים  האט  המוות  מלאך  דער  אויך  ...און  אזאך  איבערגעגעבן  מלאכים  די  פון 

איבערגעגעבן, אזוי ווי עס שטייט (במדבר יז יב) "ויתן את הקטורת ויכפר על העם" 
...און אזוי ווי די קטורת איז מכפר אין די צייט פון א מגיפה, אזוי אויך דאס לייען 

קען העלפן, אזוי ווי עס שטייט (הושע יד ג) "ונשלמה פרים שפתינו".
די  פון  ענין  די  ביי  רמז,  א  דעם  אין  פארהאן  איז  עס  מבי"ט: "און  דער  צו  לייגט 
'חלבנה' וואס איז אויסגעמישט מיט די אנדערע צעהן געווירצן, כאטש אז איר 
גערוך איז שלעכט און די אנדערע געווירצן האבן א גוטן גערוך, איז פארהאן אין 
די נאטור פון די אנדערע געווירצן א כח אוועק צו נעמען די שלעכטע גערוך פון 
די חלבנה ביז ווען עס האט א גוטן גערוך אזוי ווי די אנדערע, און דאס איז ווי דער 
מלאך המוות, וואס ער איז צוגעגלעכנט צו די חלבנה, און ער ווערט אינאיינעם 
מיט די ציבור כדי זיי צו שעדיגן, אבער ווען זיי זענען ערליך און זיי טוהן ריכטיג 
זיי  פארקערט,  נאר  זיי,  אויף  געוועלטיגן  המוות  מלאך  דער  נישט  קען  תשובה, 

געוועלטיגן אויף אים ביז ער מוז געצוואונגענערהייט צושטימען זיין צו זיי".
נאך ברענגט דער 'יסוד ושורש העבודה' (שער האשמורת פי"א) אין נאמען פון אריז"ל 
'כף  אין  און  טוהן.  תשובה  צו  סגולה  א  איז  קטורת  פון  פרשה  די  זאגן  דאס  אז 
אשורית'  'כתב  א  פון  הקטורת  פיטום  זאגן  אז  ער  שרייבט  כג)  קלב  (או"ח  החיים' 
אזוי ווי די כתב פון א ספר תורה איז עס א סגולה צו זוכה זיין צו עשירות, און 
כאטש  אז  יח)  ס"ק  (אין  דארט  זעה  אבער  ווענדן.  זיך  וועט  ער  וואו  זיין  מצליח  צו 
די  צוליב  זאגן  נישט  עס  מען  זאל  סגולות,  די  דעם  אין  פארהאנען  איז  עס  אז 
אייגענע געברויך, נאר כדי צו מאכן א נחת רוח פארן באשעפער, ווייל אין דעם 

איז פארהאן א ספעציעלע נחת רוח.
עס זאגן פון א כתב

זאגן  וואס  דא  זענען  עס  ב):  קלב  (או"ח  זאגט  רמ"א  דער 
אז מ'זאל אכטונג געבן צו זאגן 'פיטום הקטורת' פון א 
כתב און נישט אויסנווייניג, ווייל דאס זאגן איז אזוי ווי 
דאס מקטיר זיין, און מ'דארף אכטונג געבן מ'זאל נישט 
מ'האט  אויב  ווייל  געווירצן,  די  פון  איינס  פארפעלן 

פארפעלט איינס איז מען חייב מיתה רח"ל.
אויך דער 'בית יוסף' (שם) ברענגט דאס אין נאמען פון די 
ראשונים, און ער לייגט צו אז אין עטליכע פלעצער האט 
מען זיך געפירט עס נישט צו זאגן אלץ די חשש. אבער 
נאכדעם פירט ער אויס, אז דאס וואס מ'איז חייב מיתה 
איז  געווירצן,  אירע  פון  איינס  פארפעלט  מ'האט  אויב 
נישט אויף דאס פארפעלן, נאר אויף דעם וואס ער איז 
אריין אין בית המקדש שלא לצורך, און נאך זאגט ער, 
אז אויך אויב מיר וועלן האלטן ווי די אויבנדערמאנטע 
צו  עס  פון  אפהאלטן  נישט  זיך  מיר  דארפן  ראשונים, 
צו  נישט  געבן  אכטונג  גרינגערהייט  מ'קען  ווייל  זאגן, 
פארפעלן איינס פון די אלע געווירצן פון זיי עס צוזאגן.

מ'זאל הרהר זיין בתשובה פארן עס זאגן
פון  פרשה  די  זאגן  פאר'ן  בתשובה  זיין  מהרהר  מ'דארף  אז  שרייבן  ראשונים  די 
קטורת, און אין ספר 'מזמור לאסף' (פון מהר"ש שנדוך פון די גדולי חכמי באגדאד, מוסר לפרשת 
הקרבנות) זאגט אויף דעם א וואונדערליכן משל, צו א קעניג וואס ארויף געלייגט 

שטייער אויף זיינע קנעכט, און וויבאלד א טייל פון זיי זענען געווען ארימעלייט 
זיי  האבן  שטייער,  די  באצאלן  צו  מעגליכקייט  קיין  געהאט  נישט  האבן  זיי  און 

עס  און  מעגליכקייט,  זייער  לויט  מתנה  קליינע  א  געברענגט  דעם  אנשטאט 

פרשת כי תשא

פארענדיגן דעם אויבערשטנ'ס נאמען
ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (שמות ל יב)

'תשא' – איז ר"ת 'תשמור שם א-דני'. וואו אזוי 
וועלן מיר אפהיטן דען אויבערשטנ'ס נאמען? 
ווייל  ברכה!  די  נאך  אמן  ענטפערן  דורך 
דעם  מיר  דערמאנען  ברכה  די  מ'זאגט  ווען 
מ'ליינט  אזוי  ווי  נאר  נאמען  אויבערשטנ'ס 
'אמן' וואס  עס – אדנ-י, אבער ביים ענטפערן 
באטרעפט הוי"ה און אדנ"י צוזאמען, געבן מיר 
אכטונג און מיר טוהן פארענדיגן דעם נאמען 

פון השי"ת. 
'תוספות השלם' שמות ל יב 

אויך  איז  'תשא'  דעם:  צו  לייגן  צו  נאך  מ'קען 
א  אויך  איז  עס  און  אמן',  שיענו  'תשמור  ר"ת 

רמז צו די 'תשעים אמנים'.

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

טהֹו ח

פון ם
די גרויסקייט פון זאגן די פרשה פון קטורת

פארזעצונג אויפן קומענדיגן זייט

שטייט: "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו" (אסתר ב ז). קען מען מרמז זיין 'ויהי אמן 
'וכאשר יענו הקהל יחדיו אמן אזי תגאל הדסה',  את הדסה' – איז די ראשי תיבות: 
'הדסה' איז א צונאמען פאר די כנסת ישראל וואס איז צוגעגלעכנט צו א הדס, פון דא 
איז א רמז אויף וואס חז"ל זאגן אז אין זכות פון ענטפערן אמן זענען די אידן זוכה צו די 

גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.
אורה ושמחה עמ' 47 בשם ספר ימי הפורים

תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור

דורכן ענטפערן אמן מיט כוונה, וועלן מיר דערנענטערן די גאולה 

בס"ד
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אין איינע פון די טעג איז דער תנא רב אחא אנגעקומען צו די שטאט 'טרשא' און ער 
איז איינגעשטאנען דארטן ביי איינעם פון די איינוואוינער. אין לויף פון די זיבן טעג 
פאר זיין אנקומען צום שטעטל איז דארט געווען א געפערליכע מארד, און ווען די 
איינוואוינער האבן געהערט אז א גרויסער מענטש ווי רב אחא איז אנגעקומען צו 
זייער געגנט, האבן זיי געזאגט צווישן זיך: לאמיר גיין און בעטן פון אים אז מיר זאלן 

געראטעוועט ווערן פון די צרה.
האבן זיך צוזאמגענומען די איינוואוינער און זענען געקומען צו די הויז וואו רב אחא 
איז איינגעשטאנען, און אים געזאגט: דער רבי זאל וויסן אז שוין זיבן טעג וואס א 
עס  און  עס,  זיך  שטארקט  טאג  צו  טאג  פון  און  געגנט,  אין  דא  ווילדעוועט  מארד 

זענען שוין אסאך געשטארבן, מענער פרויען און קינדער.
אין אנהויב האט זיי רב אחא געזאגט, לאמיר זיך צוזאמנעמען אין שוהל און בעטן 
פון השי"ת, אבער ביז ווען זיי האבן זיך געגרייט צו דעם, האט רב אחא פארשטאנען 
אז די צייט איז זייער טייער ווייל אינצווישן פאלן אוועק נאך אידישע נפשות, האט 
ער זיי צוריק גערופן און געזאגט: מיר וועלן זיך נישט יעצט שטעלן דאווענען, נאר 
ענק זאלן טוהן וואס איך וועל ענק יעצט באפעלן: גרייט אן פערציג מענטשן, פון די 
חשוב'סטע פון די שטאט, אזעלעכע וואס ענק ווייסן אויף זיי אז זיי זענען ריכטיגע 

יראי שמים, און איך וועל זיך רעכנען צוזאמען מיט זיי.
זייער שנעל האבן זיך צוזאם גענומען די פערציג מענטשן, און דעמאלטס איז רב 
זיך  זאלן  זיי  געהייסן  זיי  האט  ער  און  שטאט,  פון  אינדרויסן  זיי  מיט  ארויס  אחא 
צוטיילן אויף פיר קבוצות, ווען יעדע צעהן מענטשן גייען צו א אנדערע ריכטונג פון 
די שטאט, און זאגן דארטן דריי מאל מיט גרויס כוונה די פרשה פון פיטום הקטורת 

און די פרשה פון קרבנות.
די מענטשן האבן זיך צוגעאיילט צוטוהן וואס ער האט פאר זיי געהייסן, און ווען 
אויסוועלן  ענק  זאלן  יעצט  געזאגט:  אחא  רב  זיי  האט  געקומען,  צוריק  זענען  זיי 
דארטן  וואס  הייזער  אלע  צו  גיין  זאלן  זיי  וואס  ענק  צווישן  פון  מענטשן  עטליכע 
'פיטום הקטורת', און  ליגן די וואס זענען שטערבערליך קראנק, און זאגן פאר זיי 
יא-יג):  יז  (במדבר  קרח  פרשת  פון  פסוקים  די  מאל  דריי  זאגן  זיי  זאלן  נאכדעם 
ְקטֶֹרת  ְוִׂשים  ַהִּמְזֵּבַח  ֵמַעל  ֵאׁש  ָעֶליָה  ְוֶתן  ַהַּמְחָּתה  ֶאת  ַקח  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ְוהֹוֵל ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה' ֵהֵחל ַהָּנֶגף. ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹו ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפר 

ַעל ָהָעם. ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה".
די מענטשן זענען געגאנגען און האבן געפאלגט וואס ער האט זיי געזאגט, און באלד 
בלייבט  מזיקים:  די  צו  אויס  רופט  וואס  קול  בת  א  געווארן  געהערט  איז  נאכדעם 
אויבן  פון  ווייל  שטעטל,  דעם  אין  שעדיגן  צו  אונטן  אראפ  נישט  גייט  און  אויבן 
הערשט שוין נישט מער אויף זיי די מדת הדין, און פון דעמאלטס און ווייטער האט 
זיך אינגאנצן אפגעשטעלט די מארד, און אויך די וואס זענען געווען שטערבערליך 

קראנק זענען אויך אויסגעהיילט געווארן.
אט דעמאלטס איז רב אחא איינגעדרימלט געווארן פון זיין שואכקייט, און ער האט 
געהערט ווי מ'זאגט אים אין חלום: אזוי וואו דו האסט אפגעשטעלט די מארד פון 
די שטאט, דארפסטו אויך זארגן זיי זאלן תשובה טוהן, ווייל איינס אן דעם צווייטן 
זיך געקומען אויף זיי צוליב  די מארד איז  פון  די גזירה  איז גארנישט ווערד, ווייל 

זייערע זינד.
רב אחא איז באלד אויפגעשטאנען, און ער האט אנגעהויבן אויפצוטוהן צווישן די 
איינוואוינער פון די שטאט אז זיי זאלן תשובה טוהן, און ער האט אויך געבעטן פון 
זיי אז זיי זאלן זיך אונטערנעמען אז זיי וועלן זיך קיינמאל נישט אפהאלטן פון צו 
לערנען די תורה, און צו דעם האט רב אחא אויך געטוישט די נאמען פון די שטאט 
פון 'טרשא' צו 'מתא מחסיא' – דמ. די שטאט פון רחמים, אויף דעם וואס השי"ת 

האט רחמנות געהאט אויף די שטאט און האט צושטערט די שלעכטע גזירה.
(זוהר מדרש הנעלם וירא קא א).

כופר נפש
ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה' (ל יב)

חז"ל זאגן (שבת קיט ב) "יעדער וואס ענטפערט אמן יהא שמיה רבא מיט זיין גאנצן 
כח, צורייסט מען זיין שלעכטן גזר דין".

א וואונדערליכן רמז אויף דעם האט געזאגט הרה"ק רבי יעקב יוסף פון אויסטרהא 
זי"ע אין די פסוק: "ונתנו אי"ש" – ד.מ. דער וואס ענטפערט אמן יהא שמיה רבא, 
האט ער מיט דעם געגעבן זיין "כופר נפשו לה'", און ער האט אויסגעלייזט זיין זעהל 

פון דעם שלעכטן גזר דין.
'רב ייבי'

איינער פארענדיג דעם צווייטן
ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש (ל יג)

בדרך דרש האט געזאגט רבי שלמה אלקבץ, דער בעל 'לכה דודי':
נישט אומזינסט האט די תורה אונז באפוילן צו געבן א האלבע שקל און נישט א 
גאנצע, נאר אונז צו לערנען איבער די מעלה פון אחדות צווישן אידן, אזוי ווי עס 
ווערט א גאנצן שקל נאר דורך דעם וואס צוויי וועלן זיך באהעפטן, אזוי אויך ביי 
יעדן זאך און ענין – יעדער איד ווערט גערעכנט אליין נאר ווי 'האלב', און נאר דורך 

זיך באהעפטן מיט א צווייטן ווערט דער מענטש א גאנצער מענטש.
'תורת משה' - אלשיך, און ענליך צו דעם אין זוהר חדש כי תשא עג א

מ'דארף פארצייכענען, אז די ענין דערקענט זיך אן ספעציעל ביים זאגן די ברכות 
און ענטפערן אמן. ווייל עס איז דאך באקאנט אז 'אמן' איז א וויכטיגע טייל פון די 
ברכה (אזוי ווי עס ווערט ערקלערט אין שו"ע או"ח קטז ב; און אין משנ"ב דארטן כ), אזוי אויך שטייט 
"א ברכה אן קיין אמן איז ווי א האלבע קערפער" (פרי קודש הלולים ג א). אויב אזוי קענען 
דער  ווען  ביז  'האלב',  ווי  איז  ברכה  די  זאגט  וואס  יעדער  אויך  אז  זאגן,  אויך  מיר 

אנדערער וועט פארענדיגן די ברכה דורך ענטפערן אמן. 

דער שטארקייט פון דאווענען
ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי... (לב י)

אין גמרא (ברכות לב א) דרש'ענען אויף דעם חז"ל: רבי אבהו האט געזאגט: ווען נישט 
די פסוק איז געשריבן געווארן קענען מיר עס נישט זאגן, פון דא לערנען מיר אז 
משה רבינו האט אנגעכאפט דעם אויבערשן אזוי ווי איינער וואס כאפט אן זיין חבר 
דו  ווען  ביז  אפ  נישט  דיך  לאז  איך  רבש"ע  געזאגט:  אים  האט  און  קלייד,  זיין  אין 

וועסט פאר זיי מוחל זיין" (ברכות לב א). 
האט אויסגעשמועסט דער גאון רבי שלום שוואדראן:

א וואונדערליכע זאך ווערט דא אנטפלעקט פאר אונזערע אויגן, משה שטייט און 
בעהט זיך איבער כלל ישראל, און דער אויבישטער זאגט אים "הניחה לי"!

דאס איז געשריבן געווארן נאר כדי אונז צו לערנען ווי גרויס איז די כח פון תפילה, 
פון  אבער  איש האלוקים,  דעם  פון  די תפילה  זיך איבער  רעדט  דא  אז  כאטש  און 
דעסוועגן יעדער פון אונז, לויט זיין מדריגה, קען פון דא ארויס לערנען ווי גרויס און 

שטארק איז די כח פון תפילה.
'שערי תפילה' עמ' קלב 

וכתוב בהם שמירת שבת
ַוַּיְׁשֵל ִמָּיָדיו ֶאת ַהֻּלחֹת ַוְיַׁשֵּבר אָֹתם ַּתַחת ָהָהר (לב יט)

אותיות  די  וויאזוי  געזעהן  האט  משה  אז  געברענגט  ווערט  א)  מו  (שמו"ר  מדרש  אין 
דעם  אויף  האט  צובראכן.  עס  ער  האט  דעם  וועגן  לוחות,  די  פון  אוועק  פליעהן 
געזאגט דער 'שפת אמת' א וואונדערליכע זאך, אז אויך ווען די אותיות זענען אוועק 

געפלויגן, זענען איבער געבליבן אויף די לוחות די אותיות פון די מצוה פון שבת.
די טעם פון דעם, האט ערקלערט זיין זוהן, דער 'אמרי אמת': ביי די חטא העגל - 
וואס האט צוגעברענגט מ'זאל צוברעכן די לוחות - האבן זיי קאליע געמאכט וואס 
זיי האבן באקומען אויפן בארג סיני, אבער די מצוה פון שבת זענען זיי שוין באפוילן 
געווארן פון פריער, אין מרה, וועגן דעם זענען די אותיות געבליבן אויף זייער פלאץ.

מיט דעם קענען מיר פארשטיין די נוסח פון שחרית פון שבת: "ישמח משה במתנת 
חלקו... ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת", לכאורה איז דאך 
זייער וואונדערליך: איז דען נאר די מצוה פון 'שמירת שבת' געווען געשריבן אויף 
די לוחות? אבער לויט וואס מיר האבן פריער דערמאנט איז עס קלאר, ווייל נאכן 
חטא העגל זענען אוועק געפלויגן אלע אותיות פון די לוחות און עס איז נאר איבער 

געבליבן די מצוה פון שמירת שבת.
('אמרי אמת' תרצ"ב; 'ליקוטי יהודה')

נישט נאכלאזן פון צו דאווענען
ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת (לב לב)

פארואס האט משה רבינו געבעטן 'מחני נא', האט רש"י ערקלערט: "מ'זאל נישט 
זאגן אויף מיר אז איך בין נישט ווערד געווען צו בעטן אויף זיי".

לכאורה איז עס וואונדערליך, קען מען דען זאגן אז דאס האט וויי געטוהן פאר משה 
רבינו – דער עניו מכל האדם?!

אבער, האט ערקלערט הרה"ק רבי יחיאל מאיר פון גאסטינין, ס'קען זיין אז משה 
עס  קען  אויפטוהן,  נישט  וועלן  תפילות  זיינע  אויב  אז  געטראכט  האט  רבינו 
צוברענגען א נאכגעלאזנקייט אין די ענין פון תפילה אין לויף פון די דורות ווייטער, 
וחומר:  קל  א  זאגן  אליינ'ס  זיי  וועלן  תורה,  אין  פרשה  די  לערנען  וועלן  זיי  ווען 
אויב משה רבנו האט נישט אויפגעטוהן מיט זיינע תפילות, איז דאך זיכער אז מיר 

קליינע...
וועגן דעם האט משה רבינו געבעטן פון השי"ת ער זאל אננעמען זיין תפילה, "ואם 
אין", צום ווייניגסטנ'ס "מחני נא מספרך" – שרייב עס נישט אריין אין די תורה, כדי 

עס זאל נישט צוברענגען א שוואכקייט אויף די קומענדיגע דורות.
'פניני החסידות'

פון די אוצרות פון אונזערע רבי'ס 
אויף אמן און תפילה 

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

די חלום וואס האט זיך צופלאצט...
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פארן  דערלאנגט  עס  און  ריינע,  א  אבער  כלי  איינפאכע  א  אין  געלייגט  אריין 
קעניג פארשעמטערהייט, ווען זיי קניען און בוקן זיך צו אים.

ווייל עס האט זיך דערקענט אויף זייער געזיכט אז זיי האבן א שטארקע ווילן צו 
ברענגען גרויסע מתנות לכבוד דעם קעניג נאר צוליב זייער ארימקייט האבן זיי 
זיך נישט געקעט ערלויבן מער, האט זיי דער קעניג מוחל געווען און האט זיך 

באוויליגט מיט זייער מתנה.
אבער לאמיר אליין טראכטן, אויב זיי וואלטן געשיקט זייער ארימע מתנה אין א 
שמוציגע כלי און אויף א פארשעמטן וועג, אן אפצוגעבן פארן קעניג די פאסיגע 

כבוד, וואלט זיכער דער קעניג זיך אויפגערעגט אויף זיי און זיי געשטראפט.
די  קינדער,  אידישע  אונז  קטורת:  די  פון  פרשה  די  זאגן  ביים  אויך  איז  אזוי 
בית  די  וואס  צייט  די  אין  וועלט,  די  פון  קעניג  דער   – קעניג  פונעם  קנעכט 
א  געהאט  האבן  מיר  און  רייכע  ווי  געווען  מיר  זענען  געשטאנען  איז  המקדש 
אין  אבער  קטורת,  די  ווי  מתנה  חשוב'ע  א  אים  פאר  ברעגען  צו  מעגליכקייט 
די יעצטיגע צייט, ווען צוליב אונזערע עבירות, זענען מיר ווי ארימעלייט וואס 
מיר האבן נישט קיין מעגליכקייט נאר צו דערלאנגען א איינפאכע מתנה דורך 
זאגן די פרשה. אויב אזוי, איז זיכער אז צום ווייניגסטנ'ס ליגט אויף אונז עס צו 
זאגן אויפן שענסטן וועג וואס איז פארהאן, וועגן דעם ליגט אויף אונז א חוב 
צו תשובה טוהן פון פריער, און אזוי וועט אנגענומען ווערן אונזער מתנה פאר 

השי"ת.

פארזעצונג פון בנתיבות אמונים


