
באפוילן  זענען  זיי  אויףי  וואס  הלכות  ספעציעלע  די  מיר  ליינען  אחרי-מות  פון  פרשה  די  אין 
געווארן די שבט הכהונה, נאך די גרויסע אומגליק וואס האט פאסירט מיט די הסתלקות פון 
נדב ואביהוא די קינדער פון אהרן, ווען צום ערשט איז אהרן באפוילן געווארן אין אנהויב פון די 

פרשה מיט די באפעל (טז ב) "ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ...ְוא ָימּות".
צו  זיי  ציל  די  מיט  קינדער,  זיינע  און  אהרן  פאר  געווארן  געגעבן  טאקע  איז  באפעל  די 
אבער  גרינגשעצן,  מיט  ווערן  נכשל  חלילה  זאלן  זיי  כדי  הקדשים  קדש  די  פון  דערווייטערן 
די  אין  איבערצייגן  זיך  וועלן  מיר  ווי  אזוי  אונז,  פון  איינעם  יעדן  נוגע  באפעל  די  איז  למעשה 

ארטיקל וואס איז פאר אונז.
מיר וועלן אנהויבן מיט די ווערטער פון רש"י וואו ער ערקלערט די אויבנדערמאנטע באפעל: 
גילוי  פארהאן  אין  דארט  ווייל  און  זויל,  וואלקן  מיין  מיט  באוויזן  דארטן  איך  ווער  "שטענדיג 
שכינה, זאל ער אכטונג געבן נישט זיין געוואוינט צוקומען", ד.מ. ווייל די שכינה איז שטענדיג 
אין קודש הקדשים, וועגן דעם איז אהרן געווארנט ער זאל נישט אריין גיין ווען ער וויל, כדי עס 

זאל נישט ווערן ביי אים א געוואוינהייט.
חיים  רבי  הגאון  מיר,  ישיבת  פון  ישיבה  ראש  דער  ברענגט  רש"י,  פון  ווערטער  די  אויף 
שמואלעוויץ זצ"ל (שיחות מוסר מאמר סו) די וואונדערליכע ווערטער פון דעם חסיד יעבץ אין זיין 
פירוש אויף מס' אבות (א ד) ווי ער ערקלערט די פסוק (יחזקאל מו ט): "ּוְבבֹוא ַעם ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' 
ַּבּמֹוֲעִדים ַהָּבא ֶּדֶר ַׁשַער ָצפֹון ְלִהְׁשַּתֲחוֹת ֵיֵצא ֶּדֶר ַׁשַער ֶנֶגב ְוַהָּבא ֶּדֶר ַׁשַער ֶנֶגב ֵיֵצא ֶּדֶר ַׁשַער 
ָצפֹוָנה א ָיׁשּוב ֶּדֶר ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּבא בֹו ִּכי ִנְכחֹו ֵיֵצא", וואס דאס איז טייטש, אז ווען די אידן 

קומען אין די ימים טובים צו די בית המקדש זיך צו ביקן, די וואס 
די  פון  גיין  ארויס  זאלן  צפון  פון  טויערן  די  דורך  אריין  קומען 
דרום זייט, און די וואס קומען אריין דורך די טויערן פון דרום, 

זאלן ארויס גיין פון די צפון זייט.
אז  געגעבן  אכטונג  האט  השי"ת  "ווייל  אזוי:  ער  ערקלערט 
עס  טאמער  מאל,  צוויי  טויער  זעלבע  דאס  זעהן  נישט  מ'זאל 
וועט אים אויסזעהן ווי די טויער פון זיין הויז, און די ווענט פון 
די בית המקדש וועט אים אויסקוקן ווי זיינע ווענט ...און דאס 
איז געווען די זינד פון די עגל, אז די אוהל מועד וואס איז געווען 
צווישן זיי האבן זיי פארמיסט ...און משה רבינו ע"ה האט עס 
פארשטאנען, וועגן דעם האט ער ארויסגעפירט זיין געצעהלט 

אינדרויסן פון די מחנה ווייט אוועק".
די  פון  לויף  אין  אז  איבערצייגן  אויך  זיך  מיר  קענען  זאך  די 
זיך  זיי  האבן   – מדבר  אין  געווען  זענען  אידן  די  וואס  צייט 
קצה  "ונפשנו  שטייט  עס  ווי  אזוי  מן,  די  פון  פאר'מיאוס'ט 
בלחם הקלוקל", און אין די מינוט וואס זיי זענען אריין אין ארץ 
ישראל און די מן האט אויפגעהערט אראפצוקומען, האבן זיי 
באלד איינדערקענט אין זיין מעלה און זיי האבן געגלוסט עס 

ווייטער צו עסן ווי ביז יעצט (זעה רש"י יהושע ה יא).
נישט צו גיין אסאך צו די מקומות הקדושים

"דאס געוואוינהייט איז דער גרעסטער פיינט פון יעדע געפיהל 
מענטש  א  וואס  צייט  די  אין  דערהויבנקייט.  און  קדושה  פון 

די  קומט  פייער,  פון  פונקען  אויף  בליצן  זעהל  זיין  אין  און  זאך,  דערהויבענע  א  נעבן  שטייט 
געוואוינהייט און לעשט זיי אויס, ביז ווען די פייער ווערט אינגאנצן פארלאשן" (שיחות מוסר שם).

וראויים הדברים למי שאמרם, ווייל וואו עס איז באקאנט האט דער רבי חיים זצ"ל זייער מחשיב 
געווען דאס דאווענען ביים כותל המערבי, און יעדע מאל וואס ער איז געקומען אהין האבן זיך 
אסאך מענטשן צוזאמגענומען ארום אים כדי צו צוקוקן אין זיין תפילה, אבער פון דעסוועגן 
האט ער שטענדיג געזאגט פאר זיינע תלמידים זיי זאלן נישט גיין דארטן איין מאל נאכן צווייטן, 
ווען ער האט איבערגעזאגט פאר זיי די אויבנדערמאנטע ווערטער פון דעם חסיד יעבץ, וואס פון 
דעם קענען מיר לערנען אז דאס גיין אסאך אויף אזעלעכע הייליגע פלעצער, קען צוברענגען 

פאר א מענטש ער זאל ח"ו גרינגשעצן אין זייער כבוד ('בשבילי המנהג' ח"ב עמ' שיא).
א טאג טעגליכע פרישקייט

אויף הרה"ק רבי יואל פון סאטמאר זצ"ל האט מען דערציילט, אז זייענדיג אמאל אויף א 

חתונה, האט דער בדחן געבעטן רשות נאכמאכן דעם רבי'נס תנועות א.ד.ג. אלץ שמחת חתן 
וכלה. ווען דער רבי האט מיט זיין עניוות געגעבן רשות, איז דער בדחן ארויף אויף א בימה און 
ער האט אנגעהויבן נאכצומאכן דעם רבי'ן, די תפילות און די דרשות א.ד.ג. אבער פלוצלינג האט 
דער בדחן באמערקט אז דער רבי האט אנגעהויבן צו וויינען ביטערליך. ער האט געטראכט צו 
זיך אז ער האט געטשעפעט דעם רבי'ן, איז ער אראפ פון די בימה און איז צוגעגאנגען איבער 

בעטן דעם רבי'ן, ווען ער מורמלט זיך אונטער "איך האב דאך באקומען רשות...".
אבער דער רבי האט אים בארוהיגט, "דארפסט נישט ציטערן, איך האב נישט געוויינט ווייל דו 
האסט מיר געטשעפעט, נאר ווען איך האב געזעהן אז דו מאכסט פונקליך נאך מיינע תנועות, 
וויאזוי איך דאוון און איך בין עוסק אין עבודת ה', האט איך געטראכט – אז עס קען זיין אז איך 
מאך מיך אליין נאך... אפשר דאוון איך נישט מיט א התחדשות טאג טעגליך, נאר ווי א שפילער 
וואס טוהט עס נאר חיצוניות'דיג – און וועגן דעם האב איך געוויינט" (ילקוט לקח טוב - חיים של 

תורה ח"ב עמ' צו).

די הינט וועט נישט באקומען קיין גן עדן
א וואונדערליכער משל וואס גייט אריין אין טיפענישן פון הארץ, וואס פון דעם וועלן מיר זיך 
קענען אפלערנען איבער די שאנד פון 'מלומדה - געוואונהייט' ביי יעדע דבר שבקדושה, האט 
דער משגיח הגה"צ רבי אלי' לופיאן זצ"ל געזאגט אין שמועס צו זיינע תלמידים, און מיר וועלן 

עס צופאסן צו די היינטיגע שפראך:
אזוי ווי יעדן צופריה האט גערוישט די סטאנציע ביים ארויסגאנג פון שטאט, אסאך צעהנדליגע 
מענטשן האבן געווארט אנגעצויגנערהייט אויף די באס וואס וועט 
זיך  האט  זיי  פון  אסאך  אויף  פלאץ.  ארבעט'ס  זייער  צו  פירן  זיי 
דערקענט א אנגעצויגנהייט – ווער האט זיך דען נישט געאיילט...
ווען  געהערט,  זיך  האט  בילן  דערשרעקנדיגע  פלוצלינג,  און 
זיך  "שנעל   - געשריי  דערשראקענע  א  זיך  הערט  דערויף  באלד 

דערווייטערן!!".
אין  דעמאלטס  געהערשט  האט  וואס  צייט  אנגעצויגענע  די  אין 
לאנד, זענען שוין די מענטשן געווען געוואוינט צו דעם, עס זעהט 
זייער  וואס  פעקל"  א "פארדעכטיגע  באמערקט  מ'האט  אז  אויס 
פעקל  פארלוירענע  א  איז  עס  אז  ווערן  געוואר  מען  וועט  שנעל 
וואס איז דא פארגעסן געווארן דורך איינער פון די רייזנדע, האבן 
די  אויף  נערוועז  זענען  זיי  ווען  זיך,  צו  געטראכט  מענטשן  די 
איבעריגע אפהאלט, און צוזאמען מיטן טראכטן אזוי האבן זיי זיך 

שנעל דערווייטערט פון די סטאנציע.
אין די סטאנציע איז נאר איבערגעבליבן דער זיכערהייט-אגענט, 
ווען נעבן זיך האט ער געהאט א הונט וואס איז ספעציעל געלערנט 
האט  הונט  דער  ברען-שטאף.  די  אויפדעקן  קענען  צו  געווארן 
געוויזן צייכנ'ס פון נערוועזקייט און האט נישט אויפגעהערט פון 
צו בילן, וועגן דעם האט ער אויך באשלאסן זיך צו דערווייטערן 
פון דארט, און איז געגאנגען שטיין נעבן די אנדערע וואס האבן 

געווארט אין א פארזיכערטן פלאץ.
עס איז נישט אריבער א האלבע מינוט און עס איז געהערט געווארן א 
שטארקע אויפרייס. די פיצלעך שטיקלעך פון די סטאנציע וואס האבן זיך צושפרייט צו יעדע 
זייט, האט פאר אלעמען קלאר געמאכט אז דאס מאל איז עס געווען גאר א ערנסטע זאך – א 

אפענער נס וואס מ'קען עס נישט לייקענען.
חסדים  גרויסע  זיינע  מיט  וואלט  השי"ת  נישט  ווען  פאסירט  ווען  וואלט  וואס  ווייסט  ווער 
געשיקט אין די ריכטיגע מינוט די הונט וואס האט אויפגעדעקט וואס עס גייט דא פאסירן... 

האט יעדער געטראכט צו זיך.
"כל המציל נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא" – האט רבי אלי' אויסגערופן נאכן ענדיגן די 
משל, "צי אויך דער  הונט וועט זוכה זיין צו גן עדן?!" – האט ער געפרעגט פאר די צוהערהער'ס.

פארוואס נישט?! – האט דער משגיח באלד ערקלערט, ווייל ער האט אין אמת'ן גארנישט 
געטוהן! ער איז נאר געלערנט געווארן צו שמעקן און צו אויפדעקן די ברען-שטאף, און 

פרשת אחרי קדושים

בס"ד

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

פון ם
ואל יבוא בכל עת אל הקודש

פארזעצונג אויפן קומענדיגן זייט

̇ פון ‡מן ‡ני י'י רופ‡ך ‡ין זכו
[-ב‚ימטרייה  ענטפערן '‡מן'  ברכו˙ ‡ון  זיך ˆו ˆו „י  הערן  ווען „י ‡י„ן  ˘טייט ‡ז  זוה"˜  ‡ין 
הוי"ה ‡„נ"י] ווערט מ˙ייח„ „י נ‡מען פון ה' „ורך זיי, ‡ון ב‡ל„ ˜ומט „‡רט ‡ן „י ˘כינה ה˜' 
כ„י ˆו‚עניסן פון „י מור‡'„י‚ע יחו„, ‡ון „ורך „עם ווערן ‚עעפנט „י טויערן פון ‚ן ע„ן ‡ון עס 

ווערט ‡ר‡פ‚ע˘י˜ט פ‡ר „י ‡י„ן פון הימל רפו‡˙ הנפ˘ ‡ון רפו‡˙ ה‚וף.

‡ רמז ˆו „עם ˜ענען מיר ה‡בן פון „י ל˘ון 
פון „י פסו˜ "כי ‡ני ה' רופ‡ך" - 'כי ‡ני' - ב‡טרעפט '‡מן',

 ‡ז „ורך ענטפערן ‡מן ‡יז מען זוכה ˆו 'ה' רופ‡ך'. 
'‡מרי ‡הרן' פון ה‚ה"˜ רבי ‡הרן ר‡טה בעל '˘ומר ‡מונים' זי"ע

פארענדיגן די מאה ברכות דורך אמן
ֻחַּקת  ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת  ְוִעִּניֶתם  ָלֶכם  ִהיא  ַׁשָּבתֹון  "ַׁשַּבת 

עֹוָלם" (ויקרא טז לא)
די סופי תיבות 'שבתון היא לכם' איז 'אמן', פון דא 
(ברכות  רא"ש  דעם  פון  שיטה  די  צו  רמז  א  דא  איז 
ווערן  [וואס  טובים  ימים  און  שבת  אין  אז  כד)  ט 
עטליכע  פעלן  זיי  אין  וואס  'שבתון']  אנגערופן 
ברכות  הונדערט  פון  צאל  די  ענדיגן  צו  ברכות 
וואס מ'דארף זאגן א יעדן טאג, [און ספעציעל אין 
וואס   – אים  פון  רעדט  פסוק  די  וואס   – כיפור  יום 
אברהם  מגן  אין  (זעה  ברכות   47 פעלן  טאג  דעם  אין 
וואס  דעם  דורך  פארענדיגן  זיי  מען  קענען  ח)]  מז 
מ'ענטפערט אמן אויף די ברכות פון די וואס זענען 
עולה צום תורה און דורך די ברכות פון די הפטרה, 

אזוי ווי עס ווערט ערקלערט אין די פוסקים.
'פרי יצחק' מערכת א
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"א ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה. ֹמאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק 
ִיְהֶיה ָלֶכם" (יט לה).

שוין עטליכע חדשים וואס די רעגן פארזוימט זיך פון צו קומען, די מענטשן דרייען זיך אין 
גאס פארצווייפלט ווען עס איז זיי שווער ארויס זאגן די ווארט 'בצורת (טרוקנהייט)' פון זייערע 
טרוקענע ליפן. קליינער קינדער בעטן פון די מאמע וואסער – און עס איז נישטא, די פרייז 

פון די ברויט האט זיך געהויבן אין די לופטן.
נאך בעפאר די צושטאנד האט געהאלטן ביי א קאטאסטראפע, האבן די חכמי העיר שוין 
גוזר תענית געווען. מ'האט געפאסט מאנטאג דאנערשטאג און מאנטאג – און זיי זענען נישט 
הימל  פון  טויערן  די  אבער  סדר,  די  לויט  געפאסט  נאכאמאל  האבן  זיי  געווארן,  געהאלפן 

זענען נאך אלץ געבליבן פארשפארט.
דער רב פון שטאט האט זיך געשטעלט דאווענען צו השי"ת ער זאל אים ווייזן וואס צוטוהן, 
שטאט  די  פון  פלאג  די   – אביסל  מיט  נאר  אפילו   - מאכן  גרינגער  קענען  וועט  ער  וויאזוי 

איינוואוינער וואס האלטן שוין נישט אויס די הונגער.
ביינאכט איז דער רב איבערראשט געווארן ווען מ'האט אים אנטפלעקט אין חלום: "זאלסט 
וויסן אז עס וועט נישט קומען קיין רעגן, ביז ווען דער און דער געשעפטסמאן וועט צוגיין 
צום עמוד דאווענען אויף רעגן". דער רב האט זיך באלד דערוועקט, אבער זיין הארץ האט 
אים אנגעהויבן צו צווייפלען אין דעם חלום, ווייל ווי אזוי קען דען זיין אז דער געשעפטסמאן 
וואס איז געווען באקאנט פאר א איינפאכער מענטש, וועט קענען פויעלן מיט זיין דאווענען 

אזאך וואס אסאך גרעסערע פון אים האבן נישט געקענט?!
עס איז נישט אריבער אסאך צייט פון ווען דער רב האט זיך צוריק געלייגט, און די חלום 
פון  בעטן  זאל  ער  אים נאכאמאל געהייסן  מ'האט  און  אים,  צו  זיך נאכאמאל באוויזן  האט 

דעם געשעפטסמאן זאל צוגיין צום עמוד און אזוי וועט זיך אויפהערן די טרוקעניש.
יעצט איז שוין נישט מעגליך געווען צו קווענקלען. דער געשעפטסמאן איז באלד גערופן 
געווארן צום רב אין שטוב, און מ'האט נאכאמאל פארזאמלט דעם עולם צו א עצרת תפילה. 
ווער וועט יעצט צוגיין צום עמוד? – איז געווען איינער וואס האט געפרעגט, אבער דער רב 
האט נישט געענטפערט. ער האט מורא געהאט אז אויב וועט מען געוואר ווערן וועמען ער 
וויל צושיקן צום עמוד, וועט מען אים נישט צולאזן עס צוטוהן, ווייל דער געשעפטסמאן 
איז דאך באקאנט פאר איינער וואס קען נישט קיין צורת אות, איז וויאזוי וועט ער צוגיין 

צום עמוד.
צום  עק  איין  פון  פול  געווען  איז  עס  און  שוהל,  אין  פארזאמלט  שוין  זיך  האבן  אלע  ווען 
צוגיין  געהייסן  אים  און  געשעפטסמאן  מיטן  באגלייט  אריינגעקומען  רב  דער  איז  צווייטן, 
צום עמוד. די ראשי הקהילה האבן נישט געקענט באהאלטן זייער וואונדער, און זיי זענען 
א  מער  טרעפן  געקענט  נישט  רב  דער  דען  האט  געזאגט:  און  רב  צום  צוגעגאנגען  באלד 
פאסיגער פון אים?! עס זענען דאך דא אין אונזער קהילה אסאך און מער חשוב'ע מענטשן!

קען  איך  גע'טענה'עט:  האט  ער  און  צוגיין,  געוואלט  נישט  האט  געשעפטסמאן  דער  אויך 
דאך נישט קיין צורת אות, אפילו די ערשטע קאפיטל פון קריאת שמע קען איך נישט זאגן 

ווי עס דארף צו זיין, איז וויאזוי וועל איך צוגיין צום עמוד?
צום  צו  "גיי  באפוילן:  אים  האט  און  באשלוס,  זיין  ביי  שטארק  געווען  איז  רב  דער  אבער 
עמוד, און דאוון לויט דיין מעגליכקייט, ווייל מיר האבן נישט קיין אנדערע וועג געהאלפן 

צו ווערן!".
דער געשעפטסמאן האט עס געהערט, און בעפאר איינער האט נאך אנגעיאגט צו עפענען 

זיין מויל, האט ער געהויבן זיינע פוס און איז ארויסגעלאפן פון שוהל.
ווארטן  וועלן  "מיר  געפרעגט.  הקהילה  ראשי  די  האבן   - טוהן?"  יעצט  מיר  וועלן  "וואס 

אביסל צוזעהן וואס וועט באלד פאסירן" – האט דער רב געענטפערט רוהיגערהייט.
זיין  איז  האנט  זיין  אין  ווען  געקומען  צוריק  געשעפטסמאן  דער  איז  מינוט  עטליכע  נאך 
וואגשאל פון זיין ארבעט, אלע האבן אים אנגעקוקט וואונדערליך, און ער האט אנגעהויבן 
צוזאגן: "רבונו של עולם, די צוויי טעלער'ס פון די וואגשאל איז קעגן די צוויי אותיות ה' 
פון די שם הוי"ה, די לאנגע שטאנג פון אינמיטן איז קעגן די אות ו', און די רינגל אויבן איז 

קעגן די אות י'.
האב  איך  צי  פארזאמלטע:  אלע  אנטקעגן  הימל,  אין  טאטע  מיר,  אויף  עדות  זאג  יעצט, 
אמאל  האב  איך  צי  וואגשאל,  די  פון  טעלער'ס  די  מיט  אומרעכט  א  געמאכט  איינמאל 
אראפ  זאל   – יא  אויב  אים?!  זיך  קומט  עס  וויפיל  פון  ווייניגער  איינעם  פאר  אפגעוואויגן 
קומען א פייער פון הימל און זאל מיך פארברענען דא וואו איך שטיי, אבער אויב איך האב 
קיינמאל געמאכט מיט דעם א אומרעכט, בעהט איך דיר – שיק שוין אראפ גשמי ברכה פאר 
די אידן וואס ווארטן שוין אזוי שטארק אויף דעם, אין די זכות וואס איך האב מקיים געווען 

די מצוה ווי עס דארף צו זיין!
האבן  ווערטער,  איבערגענומענע  זיינע  געעענדיגט  האט  געשעפטסמאן  דער  בעפאר  נאך 
אלע זיך איבערגעצייגט וואו אזוי די הימל ווערט אנגעפולט מיט וואלקענעס און עס האבן 
אנגעהויבן צוקומען שטארקע רעגנ'ס, אז מ'האט נישט געקענט ארויסגיין פון שוהל צו די 

גאס.
דעמאלטס האט דער רב אנגעהויבן צו זאגן מוסר רייד: קומט און זעהט די גרויסע שטראף 
וואס  די  פון  שכר  די  איז  גרויס  ווי  און  וואגשאל,  די  און  מאס  די  פארקרומען  וואס  די  פון 
געבן אכטונג אויף דעם, ווייל אסאך גרויסע לייט האבן שוין געבעטן אויף רעגן און זיי זענען 
נישט געהאלפן געווארן, און יעצט איז געקומען דער געשעפטסמאן, און מיט זיין איינפאכע 

תפילה האט ער אראפגעברענגט רעגן.
('ילקוט מעם לועז' ויקרא יט לה)

תשובה, תפילה און צדקה
ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש (טז ג)

ב  תענית  (ירושלמי  געזאגט  חכמים  די  אונז  האבן  אזוי  גזירה,  א  אפשטעלן  קען  זאכן  דריי 
א): קול (-דאווענען), צום (-תשובה טוהן) און ממון (-געבן צדקה). און דער וואס טראכט אריין 
וועט זעהן אז די גימטריא פון יעדע פון די דריי זאכן איז 136 און צוזאמען זענען זיי 308 

וויפיל עס באטרעפט 'זאת'.
לויט דעם קען מען טייטשן דעם פסוק בדרך רמז: "ב'זאת' יבוא אהרן אל הקודש – מיט 
די כח פון די דריי זאכן וואס זענען מרומז אין די ווארט 'זאת', וועט אהרן אריינגיין אין 

קודש הקדשים און מכפר זיין אויף די אידן אין דעם הייליגן טאג.
'נחל קדומים'; 'חומת אנך' לחיד"א

עס איז נישט גע'חתמ'עט געווארן זייער גזר דין נאר וועגן גזל
א ִּתְגנֹבּו (יט יא)

אסאך וואונדערן זיך אז פונקט אין דעם געהויבענ'סטן זמן פון דעם יאר – ווען מ'דאוונט 
אן  פארהאן  דאך  זענען  עס  ידינו",  מעושק  נחדל  "למען  מיר  בעטן  דעמאלטס  נעילה, 
א צאל עבירות וואס מיר דארפן בעטן וועגן זיי, איז פארוואס דערמאנט מען דוקא די 

עבירה פון גזל?
איז  המבול  דור  די  פון  דין  גזר  די  אז  א)  קח  (סנהדרין  גמרא  די  שיף  מהר"ם  דער  ברענגט 
נישט גע'חתמ'עט געווארן נאר ווייל זיי האבן גע'גזל'ט, לויט דעם קענען מיר פארשטיין 
צו  צייט  ריכטיגע  די  איז  מ'חתמ'עט,  וואס  צייט  די  נעילה,  פון  צייט  די  אין  פונקט  אז 
דין  גזר  אונזער  ווערן  גע'חתמ'עט  נישט  זאל  עס  כדי  גזל,  פון  זינד  די  איבער  דאווענען 

אויף שלעכטס.
מהר"ם שיף אין סוף ב"ק

ענטפערן אמן אויף א וואונטש אלץ די מצוה פון 'ואהבת'
ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו (יט יח)

די  פון  וועגן,  אסאך  אויף  זיין  מקיים  מען  קען  כמוך'  לרעך  'ואהבת  פון  מצוה  די 
אויסדערוועלטע איז צו דאווענען אויף א מענטש וואס געפינט זיך חלילה אין א צער 

אדער אין א צרה, אזוי ווי עס ווערט ערקלערט אין ספר חסידים (תקנג).
וואס  דער  נאר  נישט  אז  א)  רטו  (או"ח  השולחן'  'ערוך  בעל  דער  צו  לייגט  ענין  דעם  אין 
דאוונט אליין אויף א צווייטן איז מקיים די מצוה פון 'ואהבת לרעך כמוך', נאר אויך דער 
'מי שברך' וואס דער חזן זאגט אויף איינעם, איז ער מיט  וואס ענטפערט אמן נאך די 

דעם מקיים די מצות עשה.

נישט געקענט אינזין האבן ביים דאווענען
ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז א ַיֲעֶלה ָעֶלי (יט יט)

איז  וואס  "דער  קדמונים:  פון  נאמען  אין  ציוני  מהר"ם  דער  ברענגט  פסוק  די  אויף 
נעמט  סנדלפו"ן  מלאך  דער  איז  דאוונט,  ער  ווען  שעטנז  פון  קלייד  א  מיט  אנגעטוהן 
ווי  אויס  אים  זעהט  עס  ווייל  תפילות,  אנדערע  די  מיט  צוזאמען  תפילה  זיין  אן  נישט 
ווערט  וואס  הטומאה  רוח  די  פאר  כח  א  גיט  ער  וואס  דעם  מיט  זרה  עבודה  דינט  ער 

אנגערופן שעטנ"ז...".
א אינטערסאנטע געשיכטע האט פאסירט אין ישיבת מיר ווען זי איז געווען אין יאפאן 
אין די שווערע מלחמה יארן: אינמיטן יום כיפור האט מען באמערקט ווי איינער פון די 
חשובע תלמידים פארלאזט פלוצלינג דעם בית המדרש, און נאך עטליכע מינוט קומט 

ער צוריק ווען ער איז אנגעטוהן מיט זיין פשוטע און אפגעריבענע וואכעדיגע רעקל.
צו די וואונדער פון די ארומיגע, האט דער חשובער תלמיד דערציילט: אינמיטן דאווענען 
האב איך פלוצלינג געשפירט וויאזוי עס דאוונט זיך נישט אזוי ווי שטענדיג, איך האב 
פראבירט זיך מער קאנצעטרירן, איך האב געטוישט מיין פלאץ, איך האב אריינגעקוקט 

אין א ספר מוסר – אבער גארנישט...
פלוצליג האב איך זיך דערמאנט אין די אויבנדערמאנטע ווערטער פון דעם 'ציוני' און עס 
איז מיר באלד ליכטיג געווארן די אויגן. איך בין ארויס פון שול, איך האב אויסגעטוהן 
דעם שבת'דיגן רעקל און אנשטאט דעם האב איך אנגעטוהן מיין וואכעדיגע רעקל וואס 
איז איבערגעקוקט פון שעטנז, נאכדעם בין איך צוריק געקומען אין שול און באלד האב 
איך געשפירט וויאזוי מיין גייסט קומט צוריק צו מיר און די ווערטער גייען ארויס פון 

מיין מויל אזוי ווי שטענדיג.
נאך יום כיפור האט מען געשיקט די רעקל צו א מומחה ער זאל עס איבער קוקן, און ער 

האט טאקע געטראפן אין דעם שעטנז, און עס איז געווען א פלא.
'נס ההצלה של ישיבת מיר' פרק כח

צווישן 'דם' צו 'אדם'
א תֹאְכלּו ַעל ַהָּדם (יט כו)

אין מסכת ברכות (י ב) דרש'ענען די חכמים פון די פסוק: "מ'זאל נישט עסן בעפאר ענק 
דאווענען אויף די בלוט". מ'דארף פארשטיין ווי אזוי איז עס מרומז אין די פסוק?

ערקלערט דער מגיד פון מעזריטש: א מענטש ווערט אנגערופן 'אדם' אלץ די 'דם' וואס 
דאס איז זיין עיקר חיות, און ער וואלט טאקע געדארפט הייסן 'דם', נאר ווען ער דאוונט 
צו השי"ת וואס ער איז דער אלופו של עולם [-האר פון די וועלט], קומט צו די אות 
דאוונט  ער  אויב  אבער  'אדם',  אנגערופן  ער  ווערט  דעריבער  און  נאמען,  זיין  צו  אל"ף 

נישט חלילה, דארף ער אנגערופן ווערן מיט זיין פאסיגן נאמען 'דם'.
לויט דעם קען מען דאס ערקלערן אין די לשון פון די פסוק: "לא תאכלו על ה'דם'" – 
מ'זאל נישט עסן פארן דאווענען, אין די צייט וואס דער מענטש ווערט אנגערופן 'דם', 

נאר נאכן דאווענען, וואס דעמאלטס ווערט ער אנגערופן 'אדם'.
'פרדס יוסף'

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

די וואגשאל וואס האט אראפ געברענגט די רעגן
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פארזעצונג פון בנתיבות אמונים
אזוי ווי מ'האט אים אויסגעלערנט האט ער געטוהן.

אויך אונז – האט ער געענדיגט די נמשל: ווען מיר טראכטן אויף די שכר וואס ווארט אונז אפ 
אין עולם העליון, ליגט אויף אונז אריינצוטראכטן צי די מצוות זענען געטוהן געווארן מיט א 
אינעווייניגסטע געפיהל, צי חלילה ווי מצות אנשים מלומדה, ווי מ'וואלט אונז איינגעוואוינט 
צו דעם, ווייל אזא עבודה האט נישט קיין ווערד אין הימל, נאר יעדער פון אונז זאל טוהן 
אלעס וואס ער קען צו טוהן די מצוות מיט א געפיהל און פארשטאנד און נישט ווי 'מלומדה' 

(ניצוצות' בראשית עמ' מב).


