
ווען מיר ליינען די פרשיות וואס רעדן איבער די קרעץ, קענען מיר פארשטיין אז די קרעץ 
איז נישט 'נאך א קראנקהייט', נאר עס איז א צייכן פון הימל צו ערוועקן דעם מענטש ער 
זאל זיך צוריק קערן צום באשעפער און חרטה האבן אויף זיינע זינד. ווען עס קומט אויף 
א מענטש א נגע, ווייסט ער אז ער דארף דורכקוקן זיינע מעשים, אזוי ווי חז"ל זאגן אין 
מסכת ערכין (טז א): רבי יוחנן האט געזאגט, אויף זיבן זאכן קומען קרעץ: אויף לשון הרע, 
אויף שפיכות דמים, אויף שבועת שוא, אויף גילוי עריות, אויף גסות הרוח, אויף גזל, און 

אויף צרות העין.
דער וואס פארטיפט זיך אין דעם, קען דא באמערקן א וואונדערליכע גילוי איבער דעם 
ערשטן יסוד פון די דרייצן יסודות האמונה וואס דער רמב"ם האט מסדר געווען אין זיין 
הקדמה צו פרק 'חלק', וואס דאס איז די גענצליכע אמונה אין דעם אויבערשטנ'ס השגחה 
אויף יעדע פרט און פרט פון די לעבן פון יעדער באשעפעניש פאר זיך, אזוי ווי עס איז די 
נוסח וואס איז געדרוקט אין די סידורים נאך תפילת שחרית: "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, 
ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדו ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל 

ַהַּמֲעִׂשים".
די ענין האט רבנו יונה דערמאנט אין זיינע דרשות, און מיר וועלן אראפ ברענגען א טייל 
פון זיין לשון: "פון די פרשה זעהט מען אז די קרעץ קומען אויף א מענטש מיט השגחה, 

ווייל  תשובה,  טוהט  ער  ווען  אויסגעהיילט  ווערן  זיי  און 
לויט די טבע איז נישט פארהאן קיין היילונוג'ס מיטל נאך 
נאר  קערפער.  די  אין  צושפרייט  זיך  האט  קרעץ  די  וואס 
אזוי ווי זיי זענען געקומען אלץ א שטראף אויף די עבירות, 
אזוי אויך נאכן תשובה טוהן איז עס אוועק. און א באווייז 
ווייל  פאסירונג:  נאטורליכע  קיין  נישט  איז  עס  אז  דעם  צו 
ווען די קרעץ צושפרייט זיך אין די גאנצע קערפער איז די 
די  זאגט  דאך  צושטאנד,  שטערקסטן  אויפן  קראנקהייט 
תורה (יג יג): "כלו הפך לבן טהור הוא", און נאך א באווייז, 
ווייל לויט די נאטור קען זיך נישט טרעפן קיין קרעץ אין א 

קלייד אדער אין א הויז".
פירט אויס רבנו יונה: "נאר עס איז זיכער אז אלעס קומט 
די  צווישן  רוהט  ער  ווען  השגחה  אויבערשטנ'ס  פונעם 
אידן, און דעריבער האט די תורה אנגעהויבן די פרשה פון 
די נגעי בתים מיט די פסוק (יד לג) "ונתתי נגע צרעת בבית 
אויף  ווייזט  וואס  נס  גרויסע  די  אז  ד.מ.  אחזתכם",  ארץ 
אחוזתכם'  ארץ  'בבית  נאר  זיין  וועט  השגחה  שטארקע  די 

...ווייל די שכינה האט דארט גערוהט".
השגחה פון דעם אויבערשטן אויף פרנסה

ליכטיקייט  א  געבן  קען  וואס  געשעהניש  וואונדערליכע  א 
איבער דעם שטארקן יסוד, ווערט געברענגט אין מדרש אין 
אונזער פרשה (ויק"ר טו ג): עס איז געווען א תלמיד חכם וואס 
אויסער זיין לערנען האט ער אויך געהאנדלט, איין טאג איז 
ער געזיצן אין בית המדרש און אינמיטן זיין לערנען האט ער 
באשעפעניש  די  אין  זאכן  וואונדערליכע  די  פון  דערמאנט 

וואס ווערט געזעהן אין די קערפער פון א מענטש, אז יעדע 
האר א עקסטערע לאך וואו פון דארט באקומט זי איר לעבנ'ס קארפט, און עס איז נישט 
עס  האט  פרוי  זיי  ווען  צווייטע.  א  פון  קראפט  לעבנ'ס  איר  ציהט  וואס  האר  א  פארהאן 
פארדינען?!  צו  זוכן  ארויס  גייסטו  פארוואס  אזוי,  אויב  געזאגט:  אים  זי  האט  געהערט, 
בלייב ווייטער זיצן אויף דיין פלאץ, און השי"ת וועט שוין זארגן אויף דיין שפייז! ער האט 
געטוהן וואס זיין פרוי האט אים געהייסן, און ער האט טאקע זוכה געווען אז זיין פרנסה 

איז געשיקט געווארן צו אים מן השמים.
דעם  דורך  וואס  נגעים  פרשת  די  פון  ענין  די  מדרש  דער  ערקלערט  וועג  דעם  אויף 

ווערט געזעהן דעם באשעפער'ס השגחה אויף יעדע זאך, אזוי ווי א קוואל וואס טרינקט 
אן די גארטן, וואס אין די צייט וואס די וואסער טוהט שטראמען צו די גארטן זענען די 
קוועלן,  צו  אויף  הערט  עס  ווען  אבער  פריש,  און  גרין  שטעקעלעך  די  און  בלעטעלעך 
באלד ווערן זיי פארפוילט און בלאס. אזוי אויך, השי"ת גיט לעבן פאר יעדע האר און האר, 
עקסטער, און אזוי אויך פאר די האר וואס וואקסט אין די נגע – ווען השי"ת גיט אין איר 
אריין א חיות, שטייט: "ושער שחר צמח בו - נרפא הנתק טהור הוא" (יג לז), אבער אין די 
מינוט וואס השי"ת וויל אויפהערן צו געבן איר חיות, שטייט: "ושער בנגע הפך לבן... נגע 

צרעת הוא" (שם ג).
די רפואה פון די קרעץ איז אנגעהאנגען אין תשובה

אזוי ווי דאס אנקום פון די קרעץ איז אנדערשט פון געווענליכע קרעץ, מיט דעם וואס 
די  אויף  השי"ת  פון  השגחה  די  אין  אריינקלערן  זאל  ער  מענטש  דעם  ערוועקט  דאס 
זיין  נישט  קען  עס  וואס  דעם  מיט  היילונג,  זיין  אנדערשט  אויך  איז  אזוי  באשעפענישן, 
תשובה  וועט  מענטש  דער  וואס  דעם  דורך  נאר  רפואות,  דורך  אדער  דאקטורים  דורך 
טוהן, און ער וועט גלייבן אז יש דין ויש דיין, און יעדע מעשה צי א דיבור ווערט גערעכנט 

צי לזכות צי לחובה.
שרייבט  הקדוש  אלשיך  דער  וואס  ווערטער  די  זענען  דאס  און 
אין אונזער פרשה: "השי"ת האט געוואלט מזכה זיין די אידן 
אז זיי זאלן גלייבן אין זיין השגחה, זיי זאלן נישט טראכטן אז 
די קראנקהייט איז נאטורליך אדער א פאסירונג, נאר עס איז 
און  קראנקהייטן.  ברענגט  עבירות  די  ווייל  השגחה,  זיין  פון 
השי"ת האט געטוהן א צייכן אויף דעם דורך די גרעסטע פון 
די קראנקהייטן – די קרעץ, וואס כאטש מ'וויל עס פארבינדן 
צו די נאטור, אבער מ'טרעפט נישט קיין שום היילונג'ס מיטל, 
זיינע  דורך  מעשים  זיינע  דורך  אויס  אים  היילט  השי"ת  נאר 

באדינער די כהנים".
האבן  הטבע  חכמי  די  אז  כאטש  אלשיך:  דער  ווייטער  זאגט 
נישט  איז  עס  אבער  קרעץ,  די  אויף  סיבות  געוויסע  געזאגט 
וועגן  וועג,  נאטורליכן  אויפן  אפילו  ישראל  כלל  ביי  ריכטיג 
דער  נישט  און  נאטורליך,  נישט  איז  רפואה  די  אויך  דעם 
כח הטומאה,  די  דאקטער און זיינע רפואות קענען צוברעכן 

נאר דער מענטש ווען ער וועט תשובה טוהן.
די ציל פון די נגעים איז צו דערנענטערן דעם מענטש 

צום באשעפער
ענליך צו דעם שרייבט דער רמב"ן אויף די ענין פון די קרעץ 
נגע  בו  יהיה  כי  "והבגד  הייזער:  די  אין  און  קליידער  די  אין 
צרעת – עס איז אינגאנצן נישט אין די נאטור און עס פאסירט 
אויך  אזוי  נגע,  א  האבן  זאל  קלייד  א  אז  וועלט  די  אין  נישט 
און  ערליך  זענען  אידן  די  ווען  נאר  הייזער,  די  אין  נגעים  די 
געטריי צו השי"ת וועט ער זארגן אז זייער קערפער און זייערע 
קליידער און די הייזער זאלן זיין מיט א גוטן אויסזעהן, אבער 
פעלק  א  ווערן  וועט  עבירה  א  איינעם  ביי  פאסירט  עס  וועט 
אין זיין קערפער אדער אין זיין קלייד אדער אין הויז, צו ווייזן אז 

השי"ת האט זיך אפגעטון פון אים".
ד.מ. השי"ת האט דעם כח צו טוהן אז די קליידער פון א מענטש זאלן אויסזעהן גאנץ און 
ריין, אדער פארקערט – שמוציג און פארפלעקט, און ווען א מענטש זעהט אז זיין הויז 
און זיינע קליידער ווערן מיט קרעץ, דארף ער פארשטיין אז השי"ת וויל אים ווארענען 
אויף דעם וועג איבער דעם וואס דער מענטש האט זיך דערווייטערט פון אים, און דורך 

קערן  צוריק  זיך  וועט  ער  ביז  דאווענען  און  טוהן  תשובה  זאל  ער  ערוועקן  אים  דעם 
צום דרך הישר.

פרשת תזריע מצורע

בס"ד

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

פון ם
די צרעת – איז א באווייז אויף די השגחה פרטית

פון „י ווערטער פון מרן בעל ˘בט הלוי זˆו˜"ל ביי „י כינוס 'בני ‡מונים' י"‚ ‡לול ˙˘"ע:
איתא בספר חסידים (סי' רסא) שכל מצוה שהיא מוזנחת ואין לה עוסקים, הרי היא בבחינת 'מת מצוה' שעל כל אחד מוטל להתחזק ולאחוז בה. אף 
אנו נאמר - מנהג קדמונים בישראל היה לומר את כל ברכות השחר בציבור, ומ'הנותן לשכוי בינה' ואילך היו כל הקהל מברכים את הברכות בצוותא 
חדא, כשהאחד מברך וחברו עונה אחריו אמן וחוזר חלילה. אכן לדאבוננו נשתכח מנהג קדוש זה בעתות האחרונות, ומה רב טובו וזכותו של ידידינו 
הדגול הרב ר' יעקב דב מרמורשטיין נ"י, המחזיק בעץ החיים של זיכוי הרבים בפעולותיו הנשגבות לחיזוק עניית אמן, ובפרט אצל תשב"ר טהורים 
שעליהם העולם עומד, והן כל רצונו הוא להחיות ולייסד מחדש מנהג קדום זה, בבחינת "שכחום וחזרו ויסדום" (שבת קד א) ...וברור שתקנה זו זכיה 

עצומה יש בה, והיא דרגא לקראת משיח צדקינו, לפי שנותנים בזה הזדמנות חדשה של קבלת אלוקות וקבלת האמונה בכלל ישראל. 

טייערע ברו„ער!
‡ז מיר ווילן טוהן ‡ נח˙ רוח לטוב˙ נ˘מ˙ מרן פוס˜ ה„ור בעל '˘בט הלוי' זי"ע, ל‡מיר זיך ‡לע מחז˜ זיין - 
‡זוי ווי עס ‡יז ‚עווען „י וו‡ונט˘ פון זיין היילי‚ ה‡רı - ‡ין „י ‡ור ‡לטע מנה‚ פון ז‡‚ן „י ברכו˙ ה˘חר ‡ון 
ענטפערן ‡מן נ‡ך זיי מיט ‡ חברו˙‡, ויה"ר ‡ז „י זכו˙ וועט פ‡ר ‡ונז ביי˘טיין ˆו זעהן ווי ˘נעלער „עם ‡ור 
פני מלך חיים בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו, „י ˆייט וו‡ס עס וועט זיין י˜יˆו וירננו ˘וכני עפר ובלע המוו˙ לנˆח. ‡מן.

עפענען די טויערן פון די שפע
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע..." (ויקרא יד ב)

אין זוהר הקדוש ווערט ערקלערט אז פון דעם וואס 
איז  'מצורע'  ווארט  די  פון  תרגום  די  אז  זעהן  מיר 
'סגירא' דארפן מיר זיך אפלערנען אז די עבירה פון 
שפע  די  פון  טויערן  די  אז  צו  ברענגט  הרע  לשון 

ווערן אפגעשפארט.
אויף  איז  זוהר  פונעם  כוונה  די  אז  זאגן  מ'קען  און 
דורך  געווארן  געעפענט  זענען  וואס  טויערן  די 
אראפגעברענגט  ווערט  עס  ווי  אזוי  אמן,  ענטפערן 
דעם  אויף  רמז  א  ב).  (רפח  וילך  פרשת  אין  זוהר  אין 
תיבות  ראשי  די  וואס  דעם  פון  לערנען  מיר  קענען 
פון דריי שותפים אין די זינד פון לשון הרע: אומר 
מ'רעדט]  וועמען  [אויף  ֶנֱאַמר  רעדט],  וואס  [דער 
איז  רייד]  די  אן  נעמט  וואס  [דער  מקבל  דער  און 
ווען  אז  דעם,  צו  צולייגן  מען  קען  נאך  און  'אמן'. 
דער מצורע טוהט תשובה און ער ווערט גערייניגט 
צוריק  זיך  עפענען  דעם  דורך  און  קרעץ,  זיין  פון 
ברענגען  ער  דארף  עדן,  גן  פון  טויערן  די  אים  פאר 
ציפורים און א אזוב, וואס זייערע ראשי תיבות איז 

צ"א וויפיל עס באטרעפט 'אמן'.
'מגן אברהם' [פונעם טריסקער מגיד] פר' מצורע
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צו די פרייד און די געפיהלן וואס האבן געהערשט אין די שטאט בראד איז אויך געוען 
באגלייט א טרויער און א גרויסע אנגעצויגנקייט. צו די הויפט אריינגאנג פון דעם שיינעם 
און באצירטן הויז האבן געהאלטן אין איין שטראמען געסט אן קיין אויפהער, אבער נעבן 
די זייטיגדיגע טיר האבן זיך געדרייט די משפחה מיטגלידער מיט אראפגעלאזטע אויגן 

ווען עס דערקענט זיך אויף זיי א זארג און א ציטער.

זיין  ביי  גרייט  געשטאנען  שוין  איז  מוהל  דער  צוגעגרייט.  שיין  געווען  זענען  טישן  די 
די  און  הנביא,  אליהו  פון  אנקום  אויפן  געווארט  האט  בענקל  באצירטע  די  פלאץ. 

פארזאמלטע האבן געווארט אויפן אנקום פונעם סנדק.

כאשט די אלע זאכן, האט זיך די פרייד נישט אנגעזעהן אויך זייערע פנימ'ער, איינער צום 
פאטער  דער  ליגט  צימער  דערנעבענדיגן  אינעם  אז  געשושקעט,  זיך  זיי  האבן  צווייטן 

פונעם ניי געבוירענעם קינד, ווען ער ראנגלט זיך צווישן לעבן און טויט.

מיט געמאסטענע טריט איז אריין אין שטוב דער נייער רב פון שטאט, דער גרויסער גאון 
רבי שלמה קלוגער זצ"ל, אלע האבן געוואוסט אז די צייט פונעם רב איז אויסגערכנט, 
אבער כאטש אלעס האט זיך די ברית נאכנישט אנגעפאנגען. אין אנהויב האט דער רב 
געמיינט אז עס האנדלט זיך אין א געוונעליכע אפהאלט, אבער ווען עס האט זיך ווייטער 
געצויגן האט ער געפרעגט וואס עס גייט דא פאר? און די משפחה האבן דערציילט די 

שוידערליכע געשעהניש.

אביסל מער ווי א וואך איז דורך געגאנגען פון דעם פרייליכן טאג וואס זיי זענען געוואר 
געווארן פון דעם ניי געבוירענעם קינד, און אין די זעלבע צייט אויף דעם שווערן לעבנ'ס 
זענען   – שלעכטע  די  און  גוטע  די   – בשורות  צוויי  די  פארציילט.  זיי  האבן  צושטאנד, 

אנגעקומען כמעט צוזאמען.

נאך  האט  פאטער  דער  גאנץ,  און  געזונט  קינד,  דער  געווארן  געבוירן  איז  צופריה 
אנגעיאגט אים צוהאלטן אויף זיינע הענט, ווען אין געציילטע מינוטן נאכדעם איז ער 
פלוצלינג צוזאמגעפאלן. די פנימ'ער פון די פראפעסארן וואס זענען צוגעאיילט געווארן 
היילונג'סלאזע  א  און  באהאלטענע  א  גוט'ס.  קיין  דערציילט  נישט  האבן  בעט  זיין  צו 
קראנקהייט האט זיך צושפרייט אין זיין קערפער, אזוי האבן זיי געזאגט, און לויט זייער 

וויסנשאפט זענען זיינע טעג געציילטע.

דעם צופריה זענען מיר געווארן אז זיין צושטאנד איז פארערגערט געווארן ביז נאנט צו 
גסיסה, דעריבער ווילן מיר אויפהאלטן דעם ברית ביז נאך די יציאת נשמה, אזוי וועט 
כאטש דאס קינד טראגן דעם נאמען פון זיין טאטן – האבן זיי געענדיגט צו זאגן דעם 

הארצרייסנדע ערקלערונג.

וואו גרויס איז אבער געווען די וואונדער ווען דער רב האט באפוילן מ'זאל שוין אנהויבן 
מיטן ברית אן זיך צו פארזוימען. קיינער האט זיך נישט דערוואגט נאכצופרעגן איבער 

זיין באשלוס, אלע האבן זיך אויפגעשטעלט, און די ברית האט זיך אנגעהויבן.

זוכה  יעצט  איז  נשמה  זיין  אז  געזאגט  עדות  האט  קינד  פונעם  געוויין  איידעלע  די 
אריינצוגיין תחת כנפי השכינה וואו א ערליכער איד אין די אייביגע קייט וואס האט זיך 

אנגעהויבן ביי די ברית של אברהם אבינו עליו השלום.

אלע האבן געיאמערט אין א געוויין ווען מ'האט געזאגט הויך די ברכה: "אלוקינו ואלוקי 
אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו...". עס האט אויסגעזעהן אן קיין האפענונג, 
אבער די שערי דמעה לא ננעלו. אין די רירנדע מינוטן האט קיינער נישט באמערקט 
וואו אזוי דער סנדק גייט אריין אינעם דערנעבנדיגן צימער, דארטן, צום קאפ'נס פונעם 

קראנקן האט ער געזאגט א שטילע תפילה פון זיין טיפן הארץ.

ווייזט  געזיכט  זיין  ווען  קראנקן,  פונעם  צימער  דעם  פון  געקומען  ארויס  איז  רב  דער 
ארויס א רוהיגקייט. "אלעס וועט זיין אין ארדענונג" – האט ער בארוהיגט די ארומיגע, 
"מיטן אויבערשטנס הילף וועלן מיר זוכה זיין בקרוב צו הערן גוטע בשורות" – האט ער 

געזאגט מיט א זיכערקייט און האט זיך געוואנדן ארויס צו גיין פון די הויז.

ציטערדיגע  מיט  ברית  די  פון  סעודה  די  צו  צוגעזעצט  זיך  האבן  איינגעלאדנטע  די 
 - געשריי  א  געהערט  פלוצלינג  זיך  האט  צימער  דערנעבנדיגן  די  פון  ווען  הערצער, 
די  אקעגן  פאסירט.  האט  נס  גרויסע  די  אזוי,  טאקע  און  אויפגעוועקט"!  זיך  האט  "ער 
פארוואונדערטע פנימ'ער פון די דאקטורים, פון א צושטאנד פון נאנט צו גסיסה האט 
ער פלוצלינג געעפנט זיינע אויגן, און א קורצע צייט נאכדעם האט ער זיך אויפגעזעצט 

אויפן בעט ווען ער איז פריש און געזונט.

געקענט  ער  האט  וויאזוי  און  ברית,  דעם  צואיילן  געהייסן  רב  דער  האט  פארוואס 
אויסרופן מיט אזא שטארקע זיכערקייט אז די ישועה איז נאנט – איז דער רב געפרעגט 

געווארן נאך עטליכע טעג, און ער האט גענטפערט:

"עס איז נישט געווען אין דעם קיין מופת" – האט דער רב ערקלערט, "נאר פון די מעשה 
פון איבערדרייען סדום האב איך עס געלערנט, און איך וועל ערקלערן מיינע רייד: מיר 
לערנען אז דריי מלאכים זענען געקומען צו אברהם אבינו: מיכאל, גבריאל און רפאל. 
מיכאל איז געקומען דערציילן פאר שרה אז זי וועט האבן א קינד, גבריאל איז געקומען 
האט  וואס  רפאל  ב): "אז  יח  (בראשית  רש"י  שרייבט  רפאל  אויף  און  סדום,  איבערדרייען 

אויסגעהיילט אברהם, איז פון דארט געגאנגען ראטעווען לוט".

לכאורה איז עס זייער וואונדערליך – פארוואס האט מען נישט געשיקט א ספעציעלן 
מלאך צו ראטעווען לוט?! נאר, ווי עס זעהט אויס איז די זכות פון לוט נישט געווען גענוג 
אז מ'זאל שיקן א מלאך ספעציעל וועגן אים, נאר וויבאלד אז מ'האט שוין געשיקט א 

מלאך אויסצוהיילן אברהם, האט דער מלאך ממשיך זיין – צו ראטעווען לוט.

אויך ביי די געשעהניש האב איך געקלערט, אז עס איז זיכער אז אין די מינוטן רעכנט 
גענוג  נישט  האט  ער  אז  זיין  קען  עס  און  קינד,  דעם  פון  טאטן  פונעם  זכותים  די  מען 
כדי  ברית  די  מיטן צוגרייטן  אנהויבן  שוין  מ'זאל  געהייסן  איך  האב  דעם  וועגן  זכותים. 
אז אליהו הנביא וואס וועט קומען צו די ברית וועט קענען - בדרך אגב – אריינגיין צום 

קראנקן און אים אויסהיילן מיט א גאנצע רפואה, אזוי ווי עס האט טאקע פאסירט.

ראה: 'חפץ חיים עה"ת פר' כי תבוא; 'אמרות טהורות' וירא

בעטן ווען דער קינד וויינט 
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו (יב ג)

עס איז באקאנט די סגולה וואס דער גאון רבי אליהו גוטמאכער זצ"ל פון גריידיץ (בהגהות 
למס' שבת קל א) ברענגט אין נאמען פון בעל 'עוללות אפרים', אז אין די צייט וואס דאס 
קיין  אן  הימל  צום  געבעהט  זיין  ארויף  גייט  מילה  די  פון  ווייטאג  די  פון  וויינט  קינד 
די  מיט  צוזאמען  תפילה  זיין  איינשליסן  איינער  יעדער  קען  דעמאלטס  און  אפהאלט, 
תפילה. די עצה ווערט אנגערופן דורך הגר"א גוטמאכער ווי א 'וואונדערליכע עצה' וואס 
עס האט אויך א רמז אין די לשון פון די פסוק אין תהלים (ו ט-י) וואס הייבט אן מיט די 
ווערטער "שמע ה' קול בכיי" – דאס איז א רמז אויף די געוויין פון דער קינד, און זאגט 

ווייטער – ווען עס וועט זיין אזוי, וועט מקוים ווערן "שמע ה' תחינתי ה' תפילתי יקח".
נאך א רמז אויף דעם ברענגט דער 'מנורת המאור' (נר ג' כלל א' ח"א פ"ב) פון די ברכה פון 
'שומע תפילה' וואס ענדיגט זיך מיט די ווערטער "כי אתה שומע תפילת כל פה" 'פה' 

באטרעפט 'מילה', א רמז אז אין די זכות פון מצות מילה הערט השי"ת צו די תפילות.
מ'דארף אבער אנצייכענען וואס הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ('הליכות שלמה' תפילה פי"ז הערה 31) 
האט געזאגט, אז ביי א ברית וואס קומט פאר אין שבת, וויבאלד אז שבת טאר מען נישט 

בעטן אויף אייגענע געברויכן, זאל ער נאר טראכטן די בקשה אין הארץ.

די פארבינדונג פון דאווענען צו די פסק פון דעם כהן
ֶנַגע ָצַרַעת הּוא ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִטֵּמא אֹתֹו (יג ג)

חז"ל זאגן ('ילקוט שמעוני' תהלים רמז תריג) אז דוד המלך ע"ה האט געבעטן פון השי"ת אז 
דאס תהילים זאגן זאל גערעכנט ווערן אזוי ווי לערנען די הלכות פון נגעים און אהלות, 
האט דער גאון רבי מאיר שמחה פון דווינסק זצ"ל זיך געוואונדערט, פארוואס האט דוד 

געבעטן פונקט 'כנגעים ואהלות', און נישט ווי אנדערע הלכות?
נגעים  פון  הלכות  די  ביי  ווי  אזוי  געבעטן,  האט  המלך  דוד  אזוי:  ערקלערט  ער  האט 
טרעפן מיר אז די באשלוס אויך די טומאה און די טהרה איז געגעבן געווארן פאר א כהן, 
כאטש ער ווייסט נישט איר אפטייטש, אזוי ווי חז"ל זאגן (נגעים ג א) אז אויב דער כהן איז 
נישט באקאנט אין די הלכות, זאל מען רופן א תלמיד חכם א ישראל, און נאך וואס דער 
חכם וועט זאגן זיין מיינונג, זאל דער כהן עס ארויס זאגן מיט זיין מויל 'טמא' צי 'טהור', 
אזוי אויך זאל דאס זאגן תהלים העלפן פאר דער וואס זאגט די קאפיטלעך, אויך ווען ער 

האט נישט זוכה געווען צו פארשטיין די טייטש פון די בקשות.
פנינים משולחן גבוה

די תפילה פון דעם בעל לה"ר ווערט נישט אנגענומען
ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא (יג מה)

חז"ל זאגן אז דער מצורע דארף אויסרופן אויף זיך 'טמא טמא' אז אנדערע וואס וועלן 
עס הערן זאלן דאווענען אויף אים, און לכאורה קען מען פרעגן, פארוואס זאל נישט דער 
מצורע אליין דאווענען אויף זיך? נאר עס שטייט אין זוהר הקדוש אז דער מצורע ווערט 
אנגערופן 'סגירא' ווייל די טויערן פון הימל זענען פארשפארט פאר אים, און לויט דעם 

פארשטייט מען פארוואס דארף ער צוקומען צו די תפילות פון אנדערע.
'מדרש יהונתן' פון ר"י אייבשיץ

די איבערראש'נדע חידוש פונעם פעדלער
זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע (יד ב)

אין מדרש אין אונזער פרשה (ויק"ר טז ב) נאך וואס חז"ל זאגן אז די קרעץ קומען וועגן 
די עבירה פון לשון הרע, ברענגען זיי די באקאנטע געשעהניש מיט דעם פעדלער וואס 
האט אויסגערופן אז ער האט ביי זיך 'סם חיים', וואס דורך דעם לעבט מען אייביג. ווען 
רבי ינאי האט געהערט דערפון און האט געבעטן אז ער זאל אים געבן עפעס פון דעם, 
האט דער פעדלער ארויס גענומען א ספר תהלים און געליינט פון דעם די פסוק (לד יג-

יד): "מי האיש החפץ חיים ...נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה".
די  פון  געווארן  איבערגענומען  זייער  איז  ינאי  רבי  אז  מדרש,  אין  נאכדעם  שטייט  עס 
איז  פסוק,  די  אין  קלאר  דאך  שטייט  ווערטער  די   – שוין  פרעגן  אסאך  אבער  חידוש, 
ווי אזוי קען זיין אז רבי ינאי האט נישט געוואוסט פון דעם ביז ווען דער פעדלער איז 

געקומען?!
ערקלערט דער רד"ל (בביאורו למדרש): וויבאלד אין די פסוק נאכדעם שטייט: "סור מרע 
איז  לעבן  פון  צוזאג  די  אז  געטראכט  ינאי  רבי  האט  ורדפהו",  שלום  בקש  טוב,  ועשה 
אנגעהאנגען אויך אין מקיים זיין די זאכן וואס נעמען אין זיך אריין כל התורה כולה, און 
דאס האט דער פעדלער מחדש געווען, אז עס איז גענוג אכטונג צו געבן אויף די מויל 

צו זוכה זיין צו די ברכה.

דער כהן דאוונט
ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע (יד לו)

דער ספורנו זאגט אז די טעם פארואס די תורה האט באפוילן מ'זאל ארויס טראגן אלעס 
פון שטוב, בעפאר דער כהן זעהט די נגע, כדי אז אין די צייט זאל דער בעל הבית תשובה 

טוהן און דאווענען צו השי"ת אז ער זאל אפטוהן די נגע בעפאר דער כהן וועט קומען.
געדאוונט  מיט  האט  כהן  דער  אויך  אז  ווערטער,  זיינע  אין  ספורנו  דער  צו  לייגט  נאך 
מיט דעם בעל הבית, און מרן בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל האט עס ערקלערט, ווייל דער 
כהן איז פון זיין טבע געווען א איש חסד, איז אים זייער שווער געווען אז ער זאל מטמא 
זיין דאס גאנצע הויז דורך זיינע רייד, וועגן דעם האט ער זיך צוגעשטעלט צו די תפילה 
פונעם בעל הבית, און ווען זיין תפילה איז אנגענומען געווארן און די הויז איז געבליבן 
טהור, האט ער זיך זייער געפריידט, אזוי ווי עס שטייט (יד ג) "והנה נרפא נגע הצרעת מן 

הצרוע", און 'והנה' – איז א לשון שמחה.
ממעינות הלוי גליון רמז, תש"ס 

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

די ברית וואס האט געראטעוועט דאס לעבן
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