
אין  וועגן  טרוקענע  די  אין  געגאנגען  זענען  וואס  מענטשן  דערהויבענע  די  פון  שיירא  די 
דרום ארץ ישראל זענען פארנומען געווען אין א שטורעמישן וויכוח, זייערע אנגעצויגענע 
פנימ'ער האבן ארויס געוויזן א שטארקע אום צופרידנהייט פון וואס עס טוהט זיך אפ ארום 
זיי. רוב פון זיי האבן באשלאסן מיט זייער אייגענעם ווילן צו באטראכטן אויבערפלעכליך, 
און אנשטאט זיי זאלן הנאה האבן פון די גוט'ס און דאס שיינקייט פון די לאנד, האבן זיי 

אפגעמאכט צו זאגן אויף איר שלעכטס.
יהושע בן נון דער משרת פון משה איז געווען דער וואס האט זיך א גאנצע צייט גע'טענה'עט 
מיט זיינע חברים, ער האט פראבירט אן קיין אויפהער זיי צו ערקלערן ווי גוט איז די לאנד, 
ווי שיין זענען אירע פרוכט, און ווי לויטער און ריין איז אירע לופט, אבער ליידער 'מעשה 

שטן הצליח' און זיינע ווערטער זענען געזאגט געווארן אויף פארשטאפטע אויערן.
פלוצלינג איז כלב בן יפונה דער שליח פון שבט יהודה אוועק פון די שיירא, פון אנהויב האט 
ער געהאלטן אזוי ווי יהושע, אבער ער האט געשפירט אז עס וועט אים נישט גרינג אנקומען 
זיך שטעלן אקעגן זיינע חברים, וועגן דעם איז ער געגאנגען צו די קברי אבות צו ערוועקן 

זייער זכות און בעטן אויף זיך.
אזוי, האט כלב אליין אנגעהויבן צו גיין אויף דעם שטיינער'דיגן וועג וואס פירט קיין חברון, 
המכפלה,  מערת  די  צו  געוואנדן  באלד  זיך  ער  האט  אנגעקומען  דארטן  איז  ער  ווען  און 

אבות  קברי  די  אויף  געווען  משתטח  זיך  ער  האט  דארט  וואו 
און האט געבעטן: "מיינע אבות, בעהט אויף מיר אז איך זאל 

געראטעוועט ווערן פון די עצה פון די מרגלים" (סוטה לד ב).
די זכות אבות איז פארבינדן אין די ליבשאפט פון די לאנד

די געבעהט פון כלב זיך צו קענען ארויסדרייען פון די עצה 
פון די אנדערע מרגלים דורך די זכות אבות האט א דירעקטע 
פארבינדונג. מיט דעם האט ער זיך געוואלט שטארקן אקעגן 
זיי וואס האבן זיך פא'מיאוס'ט אין ארץ ישראל, די לאנד וואס 
איז צוגעזאגט פאר די אבות הקדושים און צו וואס זיי האבן 

געגלוסט א גאנץ לעבן.
אז  פרשה,  אונזער  אין  בחיי  רבנו  אין  שטייט  דעם  צו  ענליך 
פון  רייד  שלעכטע  די  אנגענומען  האבן  אידן  די  וואס  נאך 
פארלענדן,  צו  זיי  געווען  גוזר  האט  השי"ת  און  מרגלים,  די 
האט משה רבינו נישט דערמאנט ביי זיין תפילה די מדה פון 
'נוצר חסד לאלפים' וואס איז מרמז אויף זכות אבות [אזוי ווי 
ער האט געבעטן נאכן חטא העגל (שמות לב יג) "זכר לאברהם 
ליצחק ולישראל"], וויבאלד זיי אליין האבן ממאס געווען אין 
די  וואס  אנצונעמען  באשלאסן  האבן  זיי  ווען  אבות,  זכות  די 
איז  וואס  לאנד  די  אקעגן  שלעכטס  גערעדט  האבן  מרגלים 

צוגעזאגט געווארן צו די אבות, אויב אזוי זענען זיי נישט געווען 
ראוי אז די זכות אבות זאל אויף זיי מגין זיין.

זכות אבות אין אונזערע צייטן
די  אונז  פאר  געדענקט  ער  וואס  דעם  מיט  אונז  מיט  געטוהן  השי"ת  האט  חסד  גרויסע  א 
זכות אבות, וואס דאס באשיצט אונז ביזן היינטיגן טאג – נאך וואס עס זענען שוין אריבער 
מיר  וויאזוי  ווייסט  ווער  דעם,  אן  וועלט,  די  פארלאזט  האבן  זיי  ווען  פון  יארן  טויזנטער 

וואלטן אויסגעהאלטן אין דעם שווערן גלות, אויב מ'וואלט אויסגעהאלטן.
נישט אומזינסט איז 'זכות אבות' איינס פון די העכט-וויכטיגסטע טיילן פון אונזערע תפילות 
און בקשות. די שטארקסטע מוסטער אויף דעם איז די שמונה עשרה וואס הויבט זיך אן 
גואל  ומביא  אבות  חסדי  ...וזוכר  יעקב  ואלוקי  יצחק  אלוקי  אברהם,  לויב: "אלוקי  די  מיט 
נאך פארהאן אסאך תפילות און  דעם זענען  און אויסער  באהבה".  שמו  למען  בניהם  לבני 

בקשות וואס אין זיי טוהן מיר זיך פארלאזן אויף זכות אבות.
מיר  ווען  אבות  זכות  די  דערמאנען  מיר  וואס  אויס  זיך  וואונדערן  ראשונים  די  פון  אסאך 
דאווענען, לויט די אויספיר פון די גמרא (שבת נה א) אז נאך בעפאר דעם חורבן איז געווען 
'תמה זכות אבות', וואס ד.מ. אז די זכות אבות האט זיך שוין געענדיגט? נאר פון רש"י 

(שם ד"ה ה') זעהט אויס אז דאס איז נאר אלץ די מדת הדין, אבער דורך די מידת הרחמים קען 
נאך אלץ העלפן די זכות אבות.

'תוספות' (שם ד"ה ושמואל) ברענגט אין נאמען פון רבינו תם וואס זאגט, עס איז ריכטיג אז 'זכות 
אבות' האט זיך געענדיגט, אבער 'ברית אבות' – וואס השי"ת האט געטוהן מיט די אבות – 

האט זיך נישט געענדיגט, און דאס דערמאנען מיר ביי די תפילות.
בדרך רמז ערקלערט מיט דעם דער 'ישמח משה' זיע"א, די פסוק (ויקרא כו מד): "ואף גם זאת 
'זאת' איז  בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם"; 
ר"ת 'תמה זכות אבות', און ווי אין פסוק וואלט געשטאנען, אז כאטש אז די 'זכות אבות' האט 
זיך געענדיגט, פון דעסוועגן 'לא מאסתים ...להפר בריתי איתם' – ווייל די 'ברית אבות' איז 

נאך אלץ פארהאן און באשיצט אויף אונז (ישמח משה פ' תצא).
דער מהר"ל (חידושי אגדות שם) שטעלט אוועק א קלארן הסבר אויף די קושיא: די זכות אבות 
תפילה  דורך  אבער  באשיצן,  ווייטער  נישט  שוין  קען  עס  און  געענדיגט,  טאקע  זיך  האט 

קענען מיר ערוועקן דעם זכות. 
גיין בדרכי אבות 

אין  זאגט  חנן  בר  יודן  רבי  א):  י  (סנהדרין  ירושלמי  אין  מיר  טרעפן  ענין  דעם  אין  וועג  א  נאך 
נאמען פון רב ברכיה, השי"ת זאגט צו די אידן, קינדערליך מיינע, 
האבן  אמהות  די  און  אבות  די  פון  זכות  די  אז  ענק  זעהן  אויב 
פון  מידה  די  אין  זיין  מדבק  זיך  ענק  זאלן  אפגעשוואכט,  זיך 
חסד, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה נד י): "ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהְּגָבעֹות 
'ההרים  וואס  צייט  די  אין  ָימּוׁש";  א   ֵמִאֵּת ְוַחְסִּדי  ְּתמּוֶטָנה 
ימושו' – ד.מ. די זכות אבות, און 'והגבעות תמוטינה' – ד.מ. די 
זכות פון די אמהות, פון דעמאלטס און ווייטער זאלן ענק זעהן 

אז 'וחסדי מאיתך לא ימוש'".
סאלאנטער  ישראל  רבי  באוועגונג  מוסר  די  פון  גרינדער  דער 
זיינע  וואס  עושר  א  משל,  א  מיט  ערקלערט  עס  האט  זצ"ל 
געווען,  מצליח  שטארק  זייער  האבן  געשעפטן  פארצווייגטע 
פארגעשריטענע  אסאך  אויפגעשטעלט  האט  ער  וואס  נאר 
פארבריקן וואס האבן געארבעט מיטן פולסטן קראפט, און די 
טייערע סחורה האבן זיך פארשפרייט אין די גאנצע וועלט. די 
געלט וואס ער האט פארדינט האט ער אריינגעלייגט צו קויפן 
ביי  געבליבן  איבער  נאך  איז  עס  און  פארבריקן,  עטליכע  נאך 

אים געלט אן א צאל צו קענען אנפולן זיינע אוצרות.
ווען עס איז אנקומען די צייט פון דעם עושר צו פארלאזן די 
וועלט, האט ער פאר'ירש'נט זיין פארמעגן פאר זיינע קינדער, 
איז כאטש וואס זיינע קינדער האבן נישט פארשטאנד אכטונג 
צו געבן אויף די געלט וואס זיי האבן באקומען און זיי וועלן עס 
האבן  זיי  וואס  פארבריקן  די  דעסוועגן  פון  וועג,  שלעכטן  א  אויף  דערלייגן  שנעל  זייער 
בירושה ארבעטן דאך ווייטער אן קיין אויפהער, און פון דעם וועלן זיי זיך קענען ווייטער 

שפייזן בדרך כבוד און אויך קענען צוריק אנפולן זייערע אוצרות.
די נמשל איז קלאר: ריכטיג, אז די זכות וואס די אבות האבן פאר אונז איבערגעלאזט האבן 
אונז שוין ליידער פארלוירן דורך אונזער גרינגשעצונג, אבער די ריכטיגע וועג וואס זיי האבן 
פאר אונז אויסגעטרויטן אין נאך דא, און אויב מיר וועלן האבן שכל זיך צו פירן לויט דעם, 
וועלן מיר זיכער קענען געניסן פון די פירות פון די וועג פון די אבות ('אור ישראל סי' כח ; 'מראש 

צורים' פר' תולדות).

עס איז גאנץ די זכות אבות
אז  זיע"א  אניפאלי  פון  זושא  ר'  רבי  דער  פון  טייטש  באקאנטן  דעם  מיט  ענדיגן  וועלן  מיר 
די ווארט 'תמה זכות אבות' – איז טייטש גאנץ, פון די לשון 'תמימה', ד.מ. אז כאטש וואס 
און  אבות  זכות  די  פארהאן  נאך  אבער  איז  זכיות,  אלע  פארלוירן  ח"ו  שוין  האבן  אידן  די 

עס באשיצט אויף אונז, אזוי ווי רב אחא זאגט (ירושלמי סנהדרין פ"י ה"א): "זכות אבות לעולם 
קיימת" ('שיח יצחק' ל"ז בעומר).

פרשת שלח

בס"ד

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

ג נען

פון ם
י-ה זכות אבות יגן עלינו

מחילת עוונות אין זכות פון ענטפערן אמן 
"ְסַלח ָנא ַלֲעוֹן ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּד" (יד יט)

'נא לעון העם' – איז די סופי תיבות 'אמן'; אונז צו 
לערנען אז אין די זכות פון ענטפערן אמן איז מען 

מוחל די עבירות פון א מענטש.
'ברכת אברהם' עמ' עה

ענטפערן אמן – צו פארשטארקן די אמונה
"...ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאִקים ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם" (במדבר טו מא)
לכם  'להיות  תיבות  ראשי  די  פון  גימטריה  די   
גימטריה  די  ווי  פונקט   91 איז  אני'  לאלוקים 
פון אמן. פון דא קענען מיר זיך לערנען אויף די 
חשיבות פון ענטפערן אמן צו שטארקן די אמונה 
די  פון  אויסלייזער  דער  איז  ער  אז  השי"ת  אין 

'עדות ביהוסף' תהלים פרק צאאידן.

חז"ל ז‡‚ן, ‡ז ווען מיר לויבן ה˘י"˙ מיטן ענטפערן ‡מן מיט כוונה,
 זענען מיר זוכה ‡ז ה˘י"˙ ‡יז מוחל ‡ויף ‡לע ‡ונזערע עבירו˙ 

‡ון ˆורייסן ‡ונזער ˘לעכטע ‚זר „ין (˙י˜ו"ז מ ‡)
‡ון מ'˜ען ז‡‚ן ‡ז ווע‚ן „עם ה‡ט „י ˙ורה מרמז ‚עווען 
‡ין „י פסו˜ "וי‡מר ה' סלח˙י כ„ברך", וו‡ס ‡יז טייט˘

 "סלח˙י" ‡ין זכו˙ פון "„בריך" – „יין ענטפערן ‡מן.
 (זעה: מהר˘"‡ ח"‡ ˘ב˙ ˜יט ב „"ה בכל כוחו)

"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (במדבר יד כ) 
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פון די גרויסע תלמידים פונעם בעש"ט איז געווען רבי צבי הירש פון קאמינקא. א גאנץ לעבן, 
האט ער מיט זיין רעביצין די צדיקת געלוסט ארויף גיין קיין ארץ ישראל, אבער צוליב זייער 
אין  נאר  פלאן.  זייער  פארווירקליכן  צו  וועג  קיין  געהאט  נישט  זיי  האבן  ארימקייט  גרויסע 
גרויסע  א  צדיק  צום  אנגעקומען  איז  וועג  וואונדערליכן  א  אויף  ווען  יארן,  עלטערע  זייערע 

סומע געלט, האבן זיי ענדליך געקענט ערפילן זייער ווילן און ארויף גיין קיין ארץ ישראל.
צווישן די פרויען אין קאמינקא איז די רעביצין געווען באקאנט אלץ א גרויסע צדיקת, און ווי 
איינע וואס קען אויס פויעלן ישועות בפרט פאר פרויען וואס זיי זענען מקשות לילד. אויך 
אין די גאר שווערע פעלער וואס די דאקטוירים האבן שוין געהאט אויפגעגעבן, אבער ווען 
מ'האט גערופן די רעביצין צו די שטוב פון די יולדת און זי האט דארטן געדאוונט פון טיפן 

הארץ, איז מען באלד געהאלפן געווארן.
איר  באהאלטן  צו  פראבירט  רעביצין  די  האט  לאנד  הייליגע  די  אין  אנגעקומען  איז  זי  ווען 
גרויסקייט, אבער א קורצע צייט נאכדעם איז אנגעקומען קיין ירושלים א קאמינקער איד, 
און זייער שנעל איז פארשפרייט געווארן איר נאמען, און זי איז געווען געצווינגען, נישט ווי 
איר ווילן ממשיך זיין מיט איר הייליגע ארבעט און ארויס העלפן נאך אידישע מאמע'ס צו 

ברעגען ריינע נשמות אויף די וועלט.
עס איז געווען אין איין זומער'דיגן טאג, ווען פלוצלינג האט אנגעקלאפט אויף דעם רבי'נס 
האט  ער  און  געגענט,  די  פון  און  ירושלים  פון  הערשער  דער  מושל,  פונעם  שליח  א  טיר 
געפאדערט אז די רעביצין זאל צוזאמען מיט אים זייער וויכטיג גיין צו די פאלאץ פון דעם 

מושל.
דארט  וואו  בעט  די  צו  געפירט  איר  מ'האט  און  פאלאץ,  די  צו  אנגעקומען  איז  רעביצין  די 
איז געליגן די טאכטער פון דעם מושל. דער מושל האט זיך געבעטן פון די רעביצין זי זאל 
אנדערע  די  אין  ווי  אזוי  און  שטארק,  אזוי  זיך  פלאגט  וואס  טאכטער  זיין  אויף  דאווענען 
געהאלפן  באלד  אויך  זי  איז  הארץ,  טיפן  איר  פון  געדאוונט  האט  רעביצין  די  ווען  פעלער, 

געווארן און זי האט געבוירן א זוהן.
רעביצין  די  פאר  באצאהלן  געוואלט  האט  געווארן  שאקירט  אינגאנצן  איז  וואס  מושל  דער 
אויף דעם וואס זי האט געראטעוועט דאס לעבן פון זיין טאכטער, אבער די רעביצין האט זיך 
נישט געוואלט נעמען קיין שום אפצאהל אזוי ווי איר שטייגער. דער מושל האט פראבירט 
צו מוטשען, אבער ווען ער האט געזעהן אז די רעביצין וועט זיך נישט ברעכן, האט ער איר 

אנגעטראגן צו בעטן וואס זי וויל, און ער זאגט איר צו עס ערפילן.
די רעביצין האט א שטיקל צייט בעפאר זי האט געבעטן איר וואונטש: איך בין א אלטע פרוי, 
מיט זיך מיטברענגען, וויל איך זייער  טאג וועט  דער מארגנדיגן  נישט וואס  איך ווייסט  און 
די  אין  אבות  קברי  די  אויף  דאווענען  צו  לעבן  מיין  אין  איינמאל  כאטש  זיין  זוכה  שטארק 

טיפעניש פון די מערת המכפלה.
אין יענע צייטן, דורך די איינפלוס פון די אנפירער פון די מוסלעמענער, האבן די אידן נישט 
געהאט קיין צוטריט צו די בנין פון די מערה, און אוודאי נישט אראפגיין אין די טיפענישן 
פון די מערה, א פלאץ וואו דארט האט נאך כמעט קיינער נישט געטרויטן, אבער דער מושל 
געגעבן  איר  האט  ער  און  צדיקת,  די  רעביצין  די  פון  בקשה  די  אפזאגן  געקענט  נישט  האט 
א ערלויבעניש מיט זיין האנטשריפט אז זי קען אריינגייין וואו זי וועט וועלן אין די בנין פון 

די מערה.
די אראבישע דאקטוירים וואס זענען דארט געווען, האבן נישט געקענט אויסהאלטן אז די 
רעביצין האט מצליח געווען וואס זיי האבן נישט געקענט טוהן מיט זייער פארשטאנד, האבן 
יעצט געטראפן א געלעגנהייט נקמה נעמען אין איר וועגן דעם. זייער שנעל האבן זיי געשיקט 
א שליח צו דעם מוסלעמענער שומר, און זיי האבן אים איבערגערעדט אז ווען די רעביצין 
וועט אריינגיין אין די מערה זאל ער פארמאכן די טיר און איר דארטן איבער לאזן אויף אייביג. 
אין אנהויב האט דער שומר געציטערט, אבער נאך וואס מ'האט אים געגעבן א גרויסע סומע 

געלט, האט ער צוגעשטימט צו דעם געשעפט.
די רעביצין איז אנגעקומען קיין חברון, נאך וואס זי האט זיך צוגעגרייט צו דעם מיט תעניתים 
האט  ער  און  שומר,  פארן  צעטל  דאס  דערלאנגט  זי  האט  ציטער  גרויס  מיט  סיגופים.  און 
זיך געאיילט מיט א אנגעשטעלטע וואוילקייט איר באגלייטן און אויך עפענען פאר איר די 
שווערע אייזערנע טיר. עטליכע מינוטן האט ער געווארט ביז ווען די רעביצין א שוין געווען 
אריינגעטוהן אין אירע תפילות, און דעמאלטס האט ער זיך געאיילט צו פארקלאפן די טיר, 

און ער איז געגאנגען צו זיין שטוב.
ביים  זיך  בעהט  זי  ווען  תפילות  אירע  אין  איינגעזינקען  געווען  רעביצין  די  איז  אינצווישן 
קיין  אן  אויגן  אירע  פון  גערינען  זענען  טרערן  די  פרט.  אויפן  און  כלל  אויפן  באשעפער 
אויפהער, און זי האט שוין אנגעיאגט צו ענדיגן דעם ספר תהילים מער ווי איינמאל, און נאך 
וואס די שעות זענען פארלאפן און די אויל האט זיך איר געענדיגט, האט זי זיך געאיילט צו 
ענדיגן אירע בקשות און ארויס גיין, זי זאל נאך קענען אנקומען צו איר אכסניא פארנאכטס.

זי  ווען  אבער  טרעפ,  פארטונקלטע  די  אויף  טריט  נאך  טריט  געגאנגען  איז  רעביצין  די 
אנגעקומען צו די טיר האט זי צו איר גרויסע ציטער געזעהן אז עס איז פארשפארט.

די רעביצין האט מיט אירע שוואכע כוחות פראבירט צו קלאפן אויפן טיר, זי האט געשריגן 
און געוויינט, אבער קיינער האט עס נישט געהערט. אזוי איז אריבער עטליכע מינוטן ביז ווען 
זי האט פארשטאנען אז א אכזריות'דיגע נעץ האט מען איר צוגעגרייט, און דא גייט זי ענדיגן 

איר לעבן, אין דעם הייליגן פלאץ.
האט  זי  און  כוחות  פארבליבענע  אירע  מיט  אנגעגארטלט  זיך  רעביצין  די  האט  דעמאלטס, 
געשריגן צו השי"ת; ריבונו של עולם! איך בין א אלטע אידענע, דו ווייסט אז מיר שטערט 
נישט אויב איך וועל דא שטארבן... נאר איך קען נישט אויסהאלטן די געדאנק אז עס קען 
האב  איך  וואס  אמהות  און  אבות  הייליגע  די  מיט  צוזאמען  פארבלייבן  דא  וועל  איך  אז  זיין 

אינגאנצן נישט אין זיי קיין באגריף און א שייכות. איך בעהט זיך, העלף מיר!
אזוי האט די רעביצין געוויינט א לאנגע צייט, ביז די כוחות האבן איר אפגעלאזט, און זי איז 

אראפ געפאלן אויף די ערד פאר'חלש'ט.
פלוצלינג האט די רעביצין געשפירט וויאזוי איינער וועקט איר אויף. זי האט געעפענט אירע 
אויגן מיט א וואונדער און זי האט געזעהן ווי א גרויסע ליכטיקייט איז פארשפרייט אין די 
מערה, און אקעגן איר שטייט זייער א שיינע געשטאלט וואס זיין אויסזעהן איז ווי א קעניג, 
אויף זיין קאפ איז געווען א קעניגליכן קרוין וואס שטראלט מיט א ליכטיקייט, און אונטער 

זיין ארעם האט ער א מגילה פון קלף.
'מיין טאכטער' – האט ער זיך געוואונדן צו די דערשראקענע פרוי, 'האב נישט מורא! איך בין 
דוד מלך ישראל, און ווייל דו ביזסט פון מיינע אייניקלעך און דו זאגסט אסאך אין די תהילים 
וואס איך האב פארפאסט, בין איך אראפ געשיקט געווארן פון הימל דיך צו ראטעווען'. און 
ווי ער וויל באשטעטיגן זיינע רייד האט ער ארויס גענומען די מגילה פון אונטער זיין ארעם, 
ער האט עס געעפענט און געליינט דערין עטליכע פסוקים. דאס איז געווען אן קיין צווייפל 

די ספר תהילים.
אירע  אקעגן  און  דארט,  פון  געשטאלט  די  געווארן  פארהוילן  איז  נאכדעם  מינוט  איין 
פארוואונדערטע אויגן האט די רעביצין באמערקט א זייטיגע טיר וואס איז געווען געעפענט, 

וואו פון דארט איז זי שנעל ארויס.
די  פון  זכות  די  אין  טויט,  פון  ווערן  געראטעוועט  צו  געווען  זוכה  רעביצין  די  האט  אזוי 
קאפיטלעך תהילים, און אין די זכות פון איר תפילה וואס זי האט געבעטן פון טיפן הארץ 

אויף די קברי אבות.
'בית פנחס' אות ט' בהערה

זיך פארלאזן אויף השי"ת
ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע (יג טז)

האט געטיייטש דער רבי ר' העניך פון אלכסנדר:
וויבאלד משה האט געזעהן אז זיין געטרייער תלמיד הייבט אויף זיינע אויגן א גאנצע 
צייט צום אויבערשטן ווי ער וויל געהאלפן ווערן [-הושע!] האט ער א נאמען געגעבן 
'יהושע' – ד.מ. 'ה' העלפט אים!', ווייל דאס אליין אז הייבט שטענדיג אויף זיינע אויגן 

'חשבה לטובה' צום הימל, איז שוין די ישועה.

פארוואס האט ער דערמאנט די שם פון צוויי אותיות?
'י-ה יושיעך מעצת  'יהושע' איז א רמז אויף זיין געבעהט -  רש"י טייטש אז די נאמען 

מרגלים'. 
לכאורה פארוואס האט משה דערמאנט פונקט די שם פון צוויי אותיות?

האט ערקלערט דער גאון רבי יוסף חיים פראגער זצ"ל, לויט וואס די גמרא זאגט אין 
עירובין (יח ב): "פון ווען די בית המקדש איז חרוב געווארן, איז גענוג פאר די וועלט זי 
זאל זיך באנוצן מיט שתי אותיות", און אזוי ווי ס'איז מרומז אין תהלים (קיח ה): "מן המצר 
קראתי י-ה", אז אין די צייט פון די גאולה וועט דעם אויבערשטנ'ס נאמען זיין פון פיר 

אותיות, אבער זייענדיג אין גלות איז עס נאר פון צוויי אותיות.
לויט דעם, ווען די מרגלים האבן זיך אפגערעדט אויף ארץ ישראל, איז געווען אין דעם א 
געוויסע בחינה פון גלות, וועגן דעם האט משה רבינו געדאוונט אויף יהושע מיט די שם 

'ליקוטי יוסף'פון צוויי אותיות: "י-ה יושיעך מעצת מרגלים".

קברי צדיקים אדער צדיקים אליין...
ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון (יג כב)

משולח  חשוב'ן  א  פון  געפרעגט  אמאל  האט  זצ"ל  טשעכנאוו  פון  אברהם  רבי  הרה"ק 
וואס איז געקומען פון ארץ ישראל: מ'זאגט אויף אייך אז איר זענט א ת"ח, אפשר קענט 
איר מיר ערקלערן אזאך וואס מוטשעט מיך שוין א לאנגע צייט; פארוואס ענק, בני ארץ 
ישראל, פירן זיך אז ווען ענק האבן עפעס א צרה גייען ענק באלד צו די קברי צדיקים, 

און אונז בני חו"ל גייען צו צדיקים וואס לעבן מיט אונז?
האט דער משולח געענטפערט שארף: מיר טרעפן ביי די פרשה פון די מרגלים צוויי 
סארטן וועגן וויאזוי מ'קען אויספויעלן א ישועה; יהושע האט געהאלטן אז מ'דארף גיין 
צו א צדיק, וועגן דעם איז ער געגאנגען צו משה, און ער האט געדאוונט אויף אים ער זאל 
ניצול ווערן פון די עצה פון די מרגלים. אבער כלב'ס מיינונג איז געווען אז מ'דארף גיין 
אויף די קברי צדיקים, וועגן דעם איז ער אליין געגאנגען זיך בעהטן אויף די קברי אבות.

אבער די גאנצע מיינונג פון יהושע איז נאר ווען עס האנדלט זיך וועגן גיין צו משה וואס 
איז זיכער געווען א צדיק, אבער אין אונזערע צייטן – טענה'ען די אנשי ירושלים – וואס 
עס זענען דאך דא צדיקים וואס זענען נאר בבחי' פון א ספק, און מיר ווייסן דאך פון 
די כלל אז 'אין ספק מוציא מידי ודאי', וועגן איז ענדערשט אז מ'זאל דאווענען ביי די 

'צדקת אברהם'קברי צדיקים.

די י"ג מידות – איז גענוג צו זאגן
ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ּכַֹח ֲאֹדָני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר: ה' ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד (יד יז-יח)

"א-ל   - מידות  י"ג  די  בעפאר  זאגן  מיר  וואס  נוסח  די  טייטש  תשא)  כי  (פר'  הפלאה  דער 
י"ג  די  פון  סגולה  די  אז  אונז  לערנט  'א-ל'  מדה  די  אז  עשרה",  שלוש  לומר  לנו  הורית 
מידות איז מיטן זאגן, און נישט נאר אויב מ'פירט זיך אזוי, ווייל עס איז דאך זיכער אז 

די מדה א-ל קען א מענטש נישט זיין, אזוי ווי עס שטייט "לא איש א-ל" (במדבר כג יט).
מיט טייטש דער מהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל די דאפלטע לשון וואס משה האט געזאגט 
"כאשר דיברת - לאמור", אז מיט דעם האט ער געבעטן פון השי"ת אז כאטש וואס די 
אידן האבן געזינדיגט און פירן זיך נישט לויט די י"ג מידות פון השי"ת, דאך זאל ער זיי 

מוחל זיין ווייל דו האסט דאך געזאגט אז עס איז גענוג צו 'זאגן' די י"ג מידות.
'תורת מהרי"ץ'

די וואונדערליכע סגולה – בעט ן אויף כבוד שמים
ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר (יד כ)

רש"י טייטש אז דער אויבישטער האט מוחל געווען פאר די אידן דורך די טענה פון משה 
זצ"ל,  רב  טשעבינער  דער  געלערנט  ארויס  האט  דא  פון  ה'...".  יכולת  מבלי  יאמרו  "פן 
איבער די וואונדערליכע סגולה געהאלפן צו ווערן, דורך דעם וואס מ'דאוונט אויף כבוד 
כבוד  ווערן  פארמערט  וועט  ווערן  געהאלפן  וועט  ער  וואס  דעם  דורך  אז  ד.מ.  שמים, 

שמים אויף די וועלט.
אלע  פון  אז  רש"י  ארויס  לערנט  וואו  פון  רב,  טשעבינער  דער  זאגט  נישט,  אויב  ווייל 
ערליי תפילות וואס משה האט געבעטן איז ער געהאלפן געווארן נאר אין די זכות פון די 

טענה 'פן יאמרו מבלי יכולת ה'..."?!
'ושלל לא יחסר'

אויך א 'עדה רעה' איז גערעכנט ווי א 'עדה'
ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת (יד כז)

פון די פסוק לערנען ארויס די חז"ל (סנהדרין ב א): "מכאן לעדה שהיא עשרה", טייטש, אז 
א עדה איז פון צעהן מענטשן. דארף מען פארשטיין, פארואס האט די תורה באשלאסן 

אונז צו לערנען אז צעהן מענטשן איז א 'עדה' פונקט דא?
נאר פון דא לערנט ארויס דער גאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל א שטארקער יסוד, אז צו 
זאגן 'דברים שבקדושה' איז אויך גענוג א 'עדה רעה'. ד.מ. אז אויך ווען אינעם מנין זענען 
פארהאן אזעלעכע וואס זענען נישט אזוי ערליך, אבער וויבאלד אין טיפעניש פון הארץ 
איז ביי יעדן באהאלטן א פונק פון קדושה – דורך די פונק קען השי"ת מאכן רועהן זיין 

שכינה אויף זיי.
'סוכת דוד'

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

א האפענע נס אין מערת המכפלה

מעפני
זיך פארל
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