
פרשת מצורע

בס"ד

ער איז א מוציא שם רע בין אדם למקום
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" (ויקרא יד ב)

שטייט:  עס  וואס  דאס  אין  פשט  איז  וואס  זאגט,  לקיש  "ריש 
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע"? זאת וועט זיין די פאסירונג פון דער 

וואס איז 'מוציא שם רע'" (ערכין טו ב)

איז  עס  ווי  אזוי  זצ"ל:  מאדזשיץ  פון  ישראל  רבי  הרה"ק  זאגט 
דא  אויך  איז  אזוי  לחבירו,  אדם  בין  רע  שם  מוציא  א  פארהאן 
שטעלט  מענטש  א  ווען  למקום.  אדם  בין  רע'  שם  'מוציא  א 
אתה  'ברוך  מויל:  זיין  מיט  זאגט  ער  און  דאווענען  אוועק  זיך 
ער  זאגט,  ער  וואס  אין  קאנצעטרירט  נישט  איז  ער  ווען  ה'', 
די  אין  זענען  געדאנקען  זיינע  אבער  שוהל  אין  טאקע  שטייט 
געשעפטן צי אין ווייטע לענדער, און דורך דעם זאגט ער ארויס 
דעם באשעפער'ס נאמען אן צו טראכטן. ביי דעם מענטש איז 
פארהאן די בחינה פון 'מוציא שם רע', וויבאלד עס פעלט אים 
דעם  מוציא  איז  ער  אז  אויס  קומט  כוונה,  די  און  מחשבה  די 

אויבערשטנ'ס נאמען אויף שלעכט'ס חלילה.
'דברי ישראל'

אז ער זאל נישט פארגעסן זיין נאמען
עס איז באקאנט וואס דער 'חובת הלבבות' שרייבט (שער הכניעה 
ז) אז ווען איינער רעדט לשון הרע אויף זיין חבר, קומען אריבער 
גייען  מצוות  זיינע  און  חבר,  זיין  פון  עבירות  אלע  די  אים  צו 

אריבער צו דעם וואס ער האט גערעדט אויף אים שלעכט'ס.

לויט דעם ערקלערט דער 'חפץ חיים' (שמירת הלשון ב ח) די טעם 
יעדן  דערמאנען  מ'זאל  געברענגט  ווערט  וואס  סגולה  די  פון 
זיך  הויבט  וואס  פסוק  די  נצור'  'אלוקי  פון  תפילה  די  ביי  טאג 
און ענדיגט זיך מיט די אותיות פון די אנהויב און די ענדע פון 
זין נאמען [צ.ב.ש.: דער וואס הייסט בנימין צי בן ציון, זאל זאגן 
דעם פסוק (תהלים מא יד): "ָּברּו ה' ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד 
ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן"] און דורך דעם וועט ער נישט פארגעסן זיין 
של  דין  בית  אין  אנקומען  וועט  ער  ווען  לבוא  לעתיד  נאמען 

מעלה.

פארוואס דארף דער מענטש מורא האבן אז ער וועט פארגעסן 
זיין נאמען?

חיים'  'חפץ  דער  ערקלערט  יסוד  אויבנדערמאנטן  מיטן  נאר 
פארן  אנקומען  וועט  הרע  לשון  רעדט  וואס  דער  ווען  אזוי: 
בית דין של מעלה, וועט ער איבערראשט ווערן צו זעהן אסאך 
עס  כאטש  נאמען  זיין  אויף  אויפגעשריבן  זענען  וואס  עבירות 
איז אים קלאר אז ער האט זיי נישט געטוהן, און פון דעם קען 

ער פארגעסן זיין אייגענע נאמען.

וואס  פסוק  א  זאגן  זאל  ער  געווען  מתקן  מען  האט  דעריבער 
נצור  'אלוקי  פון  תפילה  די  ביי  דווקא  נאמען,  זיין  דערמאנט 
נישט  ער  וועט  אויב  אז  דערמאנען  צו  אים  כדי  מרע',  לשוני 
אכטונג געבן אויף זיין מויל, איז מעגליך אז ער וועט פארגעסן 

זיין נאמען אנקומענדיג אין עולם העליון.

לשון הרע האלט אפ די תפילות זאל אנגענומען ווערן
אין זוהר הקדוש אין אונזער פרשה (נג א) ווערט געברענגט, אז 
ווער ס'האט די זינד פון לשון הרע, גייט נישט ארויף זיין תפילה 

אויבן.

און ס'קען זיין אז דאס איז מרומז אין די ווערטער פון דוד המלך 
ע"ה אין תהלים (יז א): "ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה ה' ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה 
ִרָּנִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּבא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה"; ד.מ., ווייל איך 

פון  אפגעהיטן  בין  איך  נאר   – מרמה'  'שפתי  קיין  נישט  האב 
לשון הרע, דעריבער בעהט איך פון דיר אז דו זאלסט צוהערן 

מיין תפילה.
'מעטה תהלה' תהלים יז א

דער וואס טוהט תשובה – ווערן אנגענומען זיינע תפילות
" זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן" (יד ב)

אותיות  די  איז   – 'והובא'  חיד"א:  דער  ערלערקט  רמז  בדרך 
ריין  ווערט  מענטש  דער  ווען   – טהרתו'  'ביום  ווייל  'ואהוב', 
א  'אהוב'   א  צו  איבערגעדרייט  באלד  ווערט  זינד,  זיינע  פון 
המקדש,  בית  אין  עבודה  די  טוהט  וואס  כהן  א  ווי  באליבטער 
אזוי ווי דער רמב"ם שרייבט (תשובה ו ו): "ווי דערהויבן איז די 
פונעם  אפגעשיידט  געווען  ער  איז  נעכטן  תשובה,  פון  מעלה 
אויבערשטן... ער האט געדאוונט און עס איז נישט אנגענומען 
ער  שכינה...  די  צו  באהאפטן  ער  איז  היינט  און  געווארן... 
דאוונט און באלד ווערט ער געהאלפן, אזוי ווי עס שטייט: והיה 

טרם יקראו ואני אענה..."
'חומת אנך'

איין ריכטיגע תפילה איז מתקן אלע תפילות פונעם 'מצורע'
הרה"ק רבי ישעיה מושקט פון פראגא טייטש אזוי:

אויב דאוונט א מענטש אן קיין כוונה ווערט נישט זיין תפילה 
אוועק  נישט  זי  ווערט  זייט  אנדערע  די  פון  אבער  אנגענומען, 
געשטויסן, נאר זי ווארט צוזאמען מיט נאך אזעלעכע תפילות 

איינמאל  וועט  מענטש  דער  ביז  הימל,  ספעציעלע  א  אין 
דאווענען א ריכטיגע תפילה ווי עס דארף צו זיין, אזוי וועט די 
ער  וואס  אנדערע תפילות  אלע  די  זיך  מיט  מיטנעמען  תפילה 

האט געדאוונט אן כוונה.

א רמז אויף דעם קען מען האבן אין די פסוק: "זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 

ַהְּמצָֹרע" – דאס וועט זיין די גורל פון די תפילה וואס ער האט 
דאוונט  דער  ווען   – ָטֳהָרתֹו"  "ְּביֹום  כוונה;  קיין  אן  געדאוונט 
"ְוהּוָבא  איז  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  בטהרה  אינגאנצן  איינמאל 
ֶאל ַהּכֵֹהן" – אויך יענע תפילה וועט ארויף גיין צום מלך מלכי 

'ראשי בשמים'המלכים.

די רפואה פון דער מצורע איז דורך תשובה
"ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע" (יד ג)

ַהָּצַרַעת" –  ֶנַגע  ִנְרָּפא  אוזידא: "ְוִהֵּנה  די  שמואל  רבי  ערקלערט 
מכניע  זיך  האט  ער  וואס  דעם  דורך   – ַהָּצרּוַע"  "ִמן  אזוי?  ווי 
נישט  ער  וואלט  אויב  ווייל  געטוהן,  תשובה  האט  און  געווען 
וויבאלד  אויסגעהיילט,  נישט  זיך  ער  וואלט  געטוהן,  תשובה 

בדרך הטבע איז נישט פארהאן קיין שום רפואה צו די צרעת.

'מדרש שמואל' עמ"ס אבות בהקדמה

דאס וויכטיגקייט פון די מדה פון שפלות ווען מ'דאוונט
"ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת 

ְוֵאזֹב" (יד ב)

וכאזוב"  כתולעת  מגאותו,  עצמו  ישפיל  ויתרפא,  תקנתו  "מה 
(רש"י)

די מדה פון שפלות איז א וויכטיגע תנאי ווען מ'דאוונט, אזוי ווי 
עס איז גע'פסק'נט אין שו"ע (או"ח צח ג): "יתפלל דרך תחנונים 

כרש המבקש בפתח".

זיך  שטעלט  מענטש  א  ווען  ערקלערן:  און  צולייגן  מ'קען  און 
ער  זעהט  ער איז זיך נישט מכניע,  השי"ת, און  דאווענען פאר 
זאל  פארוואס  איז  גארנישט,  נישט  אים  פעהלט  עס  ווי  אויס 
שטאלצע  זיין  פון  אים?!  אויף  האבן  רחמנות  הימל  אין  מען 
הילף,  קיין  נישט  אינגאנצן  דארף  ער  אז  אויס  זעהט  אויפירונג 
און ער בעהט נאר אויף 'מותרות'. אבער ווען ער איז זיך מכניע 
און בייגט זיך, ווייזט ער מיט דעם אז ער האט נישט גארנישט 
ווערן  ממילא  שריט,  און  טריט  יעדן  אויף  הילף  דארף  ער  און 
וואלט  ודם  בשר  א  להבדיל  ווי  אזוי  בקשות,  זיינע  אנגענומען 
אין  צוגעזעהן  אים  ער  וואלט  אויב  אים  אויף  געהאט  רחמנות 

אזא צושטאנד.

כדי מ'זאל קענען צוקומען צו אזא מדריגה פון שפלות, האבן 
דאווענען,  ביים  קניען  און  ביקן  זיך  מ'זאל  געווען  מתקן  חז"ל 
וועג  אזא  אויף  געווען  מתקן  עס  מען  האט  הדין  מעיקר  וואס 
אז יעדער דארף זיך ביקן לויט זיין מדריגה, אזוי ווי חז"ל זאגן 
(ברכות לד ב): יעדער מענטש ביקט זיך ביי די אנהויב ברכה פון 
אבות און מודים און ביי זייער ענדע, א כהן גדול ביקט זיך ביי 
די אנהויב פון יעדע ברכה, און דער קעניג פון ווען ער ביקט זיך 

הייבט ער זיך נישט אויף ביז די ענדע פון שמונה עשרה.

לויט דעם דארף יעדער מענטש אריינטראכטן ביי זיך: ווי מער 
זיין  מכניע  מער  זיך  ער  דארף  זיך,  ביי  העכער  זיך  שפירט  ער 

ווען ער גייט דאווענען, כדי זיין תפילה זאל אנגענומען ווערן.

א  ווי  טוהן  נישט  עס  זאלן  מיר  אז  איז  חשוב  ווי  אזוי  אויב 
געוואוינהייט, מיר זאלן נישט מקיים זיין די תקנה פון קניען און 
זיך ביקן ווי 'מצות אנשים מלומדה', נאר מיר זאלן איינערקענען 
אזוי  געפיהל,  א  מיט  טוהן  עס  און  באדייט  אמת'דיגע  איר  אין 

וועלן מיר זיך קענען ריכטיג צוגרייטן צו די תפילות, און זיי 
וועלן זיכער אנגענומען ווערן לרצון.

'תפארת שמשון'

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
למקום

פע ם

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

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

אז די טויערן פון די שפע ווערן אפגעשפארט.

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

ראשי תיבות איז צ"א וויפיל עס באטרעפט 'אמן'.
'מגן אברהם' [פונעם טריסקער מגיד] פר' מצורע

אויך אין חודש ניסן אויך אין חודש ניסן 
הבעל"ט וועלן מיר הבעל"ט וועלן מיר 
אלע פארמערן די אלע פארמערן די 
אמונה דורך זאגן אמונה דורך זאגן 
די ברכות השחר די ברכות השחר 
בחברותאבחברותא

"אזוי ווי 'משנכנס אדר מרבין בשמחה', 
מרבין  ניסן  משנכנס  אויך  אזוי 
זענען  ניסן  חודש  ווייל  באמונה, 
פון  געווארן  אויסגעלייזט  אידן  די 
אין  און  האמונה,  בזכות   - מצרים 
ניסן וועלן זיי אויסגעלייזט ווערן – 

אין זכות פון אמונה"
('תפארת מנחם' לרמ"נ מבאיאן פסח תרצ"ה)

איז  אמונה  פון  עיקר  די  "ווייל 
אנגעהאנגען מיטן ענטפערן אמן" 
('מגלה עמוקות' האזינו)
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די  נעבן  ליסקא,  פון  הירש  צבי  רבי  צדיק  דער  פון  שטוב  אין  אינדערפריה  געווענליכע  א 
טיש זיצט דער רבי וועט ער איז אנגעטוהן מיט זיין טלית און תפילין און זיין קאפ ליגט 

פארטיפט אין די סוגיא, און אט הערט זיך שוואכע קלאפערייען אויפן טיר.
פלעגן  שטענדיג  טיר.  די  עפענט  און  פלאץ  זיין  פון  גבאי  דער  אויף  שטייט  געוואוינט  ווי 
קומען צובראכענע אידן צום רבי'ן אין שטוב און אויסרעדן זייערע שוועריקייטן, און דער 
זיי  און  הארץ  אויפן  האבן  זיי  וואס  הערן  צו  פון  אנטזאגט  נישט  קיינמאל  זיך  האט  רבי 

בארוהיגן מיט טרייסט ווערטער.
ביים אריינגאנג איז געשטאנען א איינגעבויגענע אידענע, וואס אירע ארימע קליידער און 

איר איינגעקנייטשטע פנים האבן דערציילט איבער איר ארימקייט.
דער גבאי האט אריינגערופן די פרוי זאל אריינקומען, אבער זי האט זיך נישט געאיילט אזוי 
צו טוהן. "איך וויל נישט אריינגיין אינעווייניג" – האט זי געזאגט, און זי האט ערקלערט: 
"ליידער האב איך נישט גענוג מצוות און מעשים טובים כדי זיך צו באווייזן פארן צדיק. 

איך וויל נאר רעדן מיטן רבי'ן פון אונטער די טיר, אפשר וועט ער מיר אזוי אויפנעמען".
דער גבאי איז אריין און געבעהטן רשות פונעם רבי'ן, דער רבי האט צוגעשטימט און די פרוי 

האט אנגעהויבן איר געשיכטע:
"הייליגער רבי, איך בין א ארימע און צובראכענע אידענע, און צוזאמען מיט מיין טייערער 
מאן וואוינען מיר אין א ארימע הייזקע אין עק פונעם דערנעבענדיגן שטעטל. מיין מאן איז 
איינפאכער שלעפער, יעדן אינדערפריה גייט ער ארויס פון שטוב צו זיין שווערע ארבעט; 
צום  סטאנציע  באהן  די  פון  פעקלעך  שווערע  ער  שלעפט  רוקן  איינגעבויגענע  זיין  אויף 
אפגעריבענע  עטליכע  דערויף  פארדינט  ער  וואס  ארבעט  שווערע  א  צוריק,  און  שטאט 
אונזער  שפייזן  קענען  צו  גענוג  קוים  עס  איז  צייטן  געווענליכע  אין  אויך  וואס  קאפיקעס 

געבענטשטע פאמיליע.
מיר זענען שוין געוואוינט פון יארן צוריק צו לעבן גאר ארעם און שלינגען, אבער יעצט, 
נישט  שוין  עס  קענען  מיר  אז  צושטאנד  אונזער  פארערגערט  זיך  האט  רבי,  הייליגער 
אויסהאלטן; די יארן וואס זענען אריבער האבן אינגאנצן אפגעשוואכט מיין מאן, און טראץ 
זיין שטארקע ווילן מוז ער ארבעטן ווייניגער און נאך ווייניגער, איך קען שוין צוקוקן די 

פלאג פון אונזער פאמיליע..."
דאך  בין  רייד, "איך  אירע  איבערגעהאקט  רבי  דער  האט   – בקשה?"  אייער  איז  וואס  "און 
א פשוטער איד, און איך קען נישט פראווען קיין מופתים" – האט ער צוגעלייגט מיט זיין 

ענוה.
"איך בעהט נישט קיין גרויסע זאכן וואס ס'איז שווער צו טוהן" – האט די פרוי געענטפערט, 
"איך בעהט נאר אז דער רבי זאל דאווענען צום באשעפער אז ער זאל אונז ארויס נעמען 
פון אונזער צרה, פון מיין יוגנט בין איך געוואוינט צו האבן אמונה אין די כח פון די תפילה 
דער  וועט  בעהטן,  וועט  רבי  דער  אויב  אז  ספק  קיין  נישט  האב  איך  און  צדיקים,  די  פון 

אויבישער אננעמען די תפילה!"
דער רבי האט זיף פארטראכט אויף א קורצע צייט: "זאלסט וויסן מיין טאכטער אז דער 
אויבישטער וויל נישט סתם אזוי טוהן ניסים, אבער אזוי ווי יעדער טאטע וואס האט ליב 
זיינע קינדער און וויל זייער גוט'ס, אזוי אויך אונזער פאטער אין הימל וועט נישט אפהאלטן 

זיין הילף פאר די וואס טוהן זיין רצון.
ענקערע  פון  וועגן  די  אין  גיין  צו  משתדל  ענק  זייט  זיין;  מייעץ  ענק  איך  קען  דאס  און 
עלטערן און פירן א אמת'דיגע אידישע שטוב, און אויך דיין מאן זאל פון יעצט אנהויבן צו 
גיין אין שוהל דאווענען צופריה און ביינאכט כדי צו דאווענען מיט מנין, און איך בין זיכער 

אז אין דעם זכות וועלן ענק געהאלפן ווערן".
*

אין  איר  צו  גיין  צו  אהיים  טריט  אירע  געאיילט  פרוי  די  האט  שטוב  רבי'נס  פונעם  גראד 
שטוב, דארט האט זיך דערציילט פאר איר מאן וואס דער ליסקער צדיק האט איר געזאגט. 
דער שלעפער מיט זיין פרוי האבן באשלאסן צו אננעמען וואס דער רבי האט געזאגט, און 

פון דעם טאג זענען זיי ביידע געווארן ריכטיגע בעלי תשובה.
אויך  האט  מאן  דער  און  מצוות,  אירע  אין  זיין  מחזק  צו  אנגעהויבן  זיך  האט  פרוי  די 
אנגעהויבן צו דאווענען מיט א מנין צופריה און ביינאכט. און עס איז אים נישט אנגעקומען 
גרינג, ווייל ביי די שלעפער'ס איז דאך די סיסטעם אז ווער עס קומט אן פריער אין די באהן 
זיך  שטעלט  פארשפעטיגט  וואס  דער  און  ארבעט,  די  ערשטער  דער  באקומט  סטאנציע 

אוועק אין ענדע פון די רייע.
טאג  יעדן  כמעט  ער  האט  שוהל,  אין  געווען  ער  איז  שעה'ן  אינדערפריה  די  אין  ווייל 
פארלוירן זיין ארבעט אינדערפריה, און ער האט געמוזט בלייבן אן קיין ארבעט ביז צו די 

מיטאג שעה'ן.
לעצטע  די  אויסגענוצט  שוין  האבן  זיי  פארערגערט,  צושטאנד  זייער  זיך  האט  אינצווישן 
קאפיקעס און זייער ביטערע לאגע איז געווען נישט צום אויסהאלטן. פון דעסוועגן האבן 
מיט  א שטארקייט און  מיט  זיי זיך נישט מייאש געווען, זיי זענען בייגעשטאנען די נסיון 

אמונה, און זיי האבן ווייטער געפאלגט וואס דער רבי האט זיי געזאגט.
*

עס איז געווען א אינדערפריה ווי יעדע אינדערפריה, ווען די מתפללים פון די מנין האבן 
געווען  איז  דאס  המדרש.  בית  אין  קומען  היינט  זיי  וועט  גאסט  חשובער  א  אז  געהערט 
נישט קיין אנדערער  ווי דער אויפזעהער פון די גרויסע ציקער-פאבריק אין יענע געגנט, 
א רייכער און מכובד'דיגער איד וואס האט זיך ליידער דערווייטערט פון תורה און מצוות, 
און  קדיש  זאגן  צו  שוהל  אין  געקומען  ער  איז  טאטע  זיין  פון  'יארצייט'  די  לכבוד  אבער 
נאכדעם מכבד זיין די מנין מיט מזונות און ברוינפן כדי זיין טאטע'ס נשמה זאל האבן א 

עליה דורך די ברכות.
איז  ער  ווייל  געווארן,  איבערגענומען  שטארק  זייער  איז  שלעפער  באקאנטער  אונזער 
געווען זיינ'ס א גוטער פריינד פון זיינע יונגע יארן, ריכטיג אז אסאך יארן האבן זיי זיך נישט 
געטראפן, אבער ווער ווייסט אפשר וועט ער היינט קענען צוריק אנבינדן זייער נאנטקייט 

פון דאסניי.
מאכן  צו  כדי  גאסט  צום  געוואנדן  אלע  זיך  האבן  דאווענען  צו  געענדיגט  מ'האט  ווי  נאר 
די  אין  געשטאנען  דארט  איז  שלעפער  דער  אויך  פאטער,  זיין  פון  נשמת  ברכה לעילוי  א 
רייע, און ווען עס איז אנגעקומען זיין רייע האט דער אויפזעהער אים אנגעקוקט און זיך 
דערמאנט פון אים. מיט א רחמנות'דיגע בליק האט ער אים באטראכט פון קאפ ביז פוס, 
און אין ענדע האט ער אים געזאגט: "איך וועל זיך פרייען אויב דו וועסט קומען צו מיר אין 

אפיס פונקט אכט אזייגער צופריה, איך האב דיר עפעס צו זאגן".
*

פונקט אכט אזייגער האט זיך דער שלעפער אוועק געשטעלט ביים טיר פון די אפיס פון 
דעם עושר, ער האט געמיינט אז ער וויל אז ער זאל עפעס שלעפן פאר אים, וועגן האט 
ער מיטגענומען שטארקע שטריק כדי עס זאל צוניץ קומען צום ארבעט, אבער ווי גרויס 
אים  האט  און  טיר,  דעם  געעפענט  אים  האט  גביר  דער  ווען  אנטוישונג  זיין  געווען  איז 

אריינגערופן מיט א ברייטן שמייכל, און אים געזאגט:
דארפסטו  ווייטער  און  היינט  פון  הענט,  דיינע  פון  שטריק  די  אוועק  ווארף  פריינד,  "מיין 
עס שוין נישט האבן! דו וועסט שוין נישט דארפן שלעפן שווערע פעקלעך פון איין פלאץ 
צום צווייטן, ווייל אין די מינוט ביזסטו אנגענומען געווארן צו זיין דער היטער ביי מיר אין 
פאבריק. דו וועסט באלד באקומען די נייע קליידער דערצו און אין אנהויב דעם קומענדיגן 
ארבייטער  אנדערע  די  ווי  פונקט  געהאלט  מכובד'יגן  דיין  באקומען  שוין  וועסטו  חודש 

וואס ארבעטן דא.
אין  באשעפער  דעם  צייט  גאנצע  א  לויבט  ער  ווען  אהיים,  צוריק  ער  איז  פרייליכערהייט 
הימל, וועמען ער האט זיך אויסגעלערנט צו קענען אין די לעצטע וואכן, פון ווען ער האט 
אנגעהויבן צו פאלגן די עצה פונעם ליסקער רבי און האט אנגעהויבן צו דאווענען מיט א 

מנין יעדן אינדערפריה.
נאך  ער אויסגעגראדט זיין רוקן וואס איז שוין געווען איינגעבויגן  האט  מיט גרויס פרייד 
אזויפיל פלאג, און אין הארץ האט ער מיט פרייד זיך אונטער געזינגען דעם פסוק: "קרוב ה' 

לכל קוראיו - לכל אשר יקראוהו באמת".
'ספר הזכרונות לבית ליסקא' עמ' סג

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א ישועה אין זכות פון דאווענען מיט א מנין
ד
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זכות פון ן

שתרגילנו בתורתך
"בן עזאי אומר: הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה, שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה ששכר 

מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה" (אבות פ"ד מ"ב)
די תורה און די מצוות באשיצן אויפן מענטש פון א זינד (ראה סוטה כא א), דעריבער נאך וואס מיר האבן געבעהטן 
פון השי"ת "שתרגילנו בתורתך ודבקינו במצוותיך", בעהטן מיר ווייטער אז ער זאל אונז אויך אפהיטן פון יעדע 

זינד ('שירת דוד').
א  און  אור  א  זיך  אויף  ממשיך  מען  איז   מצוה  א  מ'טוהט  ווען  אז  פ"ו)  (ש"ד  שרייבט  החיים'  'נפש  דער  ווי  אזוי 
דערהויבענע קדושה, און דאס העלפט אים ער זאל קענען ענדיגן די מצוה, און ציהט אים צו טוהן נאך אנדערע 

מצוות, אזוי ווי דער וואס טוהט א עבירה, וואס דאס ברענגט אויף אים נאך עבירות.
און יעצט בעהטן מיר ווייטער: "ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה ועון", און לכאורה איז שווער: ריכטיג 
מיר קענען נישט בעהטן אז דער אויבישטער זאל אפהאלטן אונז פון צו טוהן עבירות, ווייל מיר ווייסן דאך אז "הכל 
בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג ב), אבער מיר קענען דען טראכטן אז דער אויבישטער וועט צוברענגען 

אז מיר זאל זינדיגן?
אלע  די  אונז  פון  נעמען  אוועק  זאל  אויבישטער  דער  אז  דא  בעהטן  מיר  הקדוש:  של"ה  דער  ערקלערט  נאר, 
מכשולות וואס זענען אויסגעשפריייט אויפן וועג און אויך זאל ער אוועק נעמען די מקטריגים וואס ווארטן אונז 
אויף יעדן טריט און שריט, און כאטש אז עס שטייט "הבא ליטמא פותחים לו" (שבת קד א), בעהטן מיר איז אויך 
אויב מיר וועלן זיך חלילה נאכלאזן פון צו דינען השי"ת, זאל ער העלפן מיר זאלן נישט טרעפן א אפענע וועג 
צו טוהן עבירות, נאר אדרבה ער זאל אונז העלפן צו טרעפן די וועג מיר זאלן אים דינען בלבב שלם און מיט א 

תמימות, און דורך דעם וועלן מיר נישט נכשל ווערן אין קיין עבירות (סידור השל"ה).
אין  וואס  הרע  יצר  פונעם  וועג  דער  ארויס  מיר  ברענגען  ועוון"  עברה  לידי  ולא  חטא  לידי  בעהטן "לא  מיר  ווען 
אנהויב רעדט ער איין צו א 'חטא' וואס דאס איז א שוגג וואס איז גרינג, און נאך וואס ער וועט שוין נכשל ווערן און 
זיין יראת שמים וועט זיך אפקילן, וועט ער צוברענגען אז ער צוקומען צו א עבירה און א עוון (ד.מ. א מזיד) וואס 
זענען הארב (כלה רבתי ד טו). דעריבער בעטן מיר פריער אז דער אויבישטער זאל אונז אפהאלטן מיר זאלן נישט 
נכשל ווערן אין א חטא (שוגג), און אויך אויב מיר זענען יא נכשל געווארן, זאלן מיר זאל זיך נישט דערווייטערן און 

צוקומען צו א עבירה און א עוון וואס זענען מער הארב ('שיח יצחק').

ולא לידי נסיון
וויבאלד עס שטייט (תהלים יא ה) "ה' צדיק יבחן" – ווי מער א מענטש שטייגט, האט ער מער גרעסערע ניסיונות, 
דעריבער נאך וואס מיר האבן געבעהטן אז מיר זאלן נישט נכשל ווערן אין קיין עבירות, בעהטן מיר ווייטער אז 
מיר זאלן נישט צוקומען צו א ניסיון, און אויך אויב מיר וועלן יא צוקומען צו א ניסיון, בעהטן מיר ווייטער "ולא 

לידי ביזיון" – אז מיר זאלן נישט פארשעמט ווערן דורך דעם.
ענליך צו דעם קען מען ערקלערן וואס מיר בעהטן נאכדעם: "והרחיקנו מיצר הרע", וויי חז"ל זאגן (סוכה נב א): 
"כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו", אויב אזוי, נאך וואס מיר זענען שוין אנגעקומען צו אזא מדריגה פון קענען 

ביישטיין די ניסיון, דארפן מיר האבן א גרעסערער כח זיך צו קענען מתגבר זיין אויפן יצר (סידור השל"ה).

אכטונג פון שלעכטע חברים
סייעתא  אסאך  צו  צוקומען  דארפן  מיר  און  מענטשן,  שלעכטע  מיט  זיך  מיר  באגעגענען  לעבן  פונעם  לויף  אין 
דשמיא כדי צו ניצול ווערן פון זיי און אויף דעם בעהטן מיר "והרחיקנו מאדם רע", אבער צו א גרעסערן מאס 
סייעתא דשמיא דארפן מיר צוקומען מיר זאלן נישט נאכגעשלעפט ווערן נאך 'חברים רעים' – מענטשן וואס זעהן 
אויס ווי אונזערע גוטע פריינד און זארגן זיך פאר אונזער גוט'ס, אבער אין אמת'ן ווילן זיי אונז דערווייטערן פון 
תורה און מצוות, וועגן דעם בעהטן מיר אז דער אויבישטער זאל אונז אויך דערווייטערן "מחבר רע" ('שיח יצחק').

לצו בייגן דעם יצר
אין די פארזעצונג פון די ברכה בעהטן מיר: "ודבקנו ביצר הטוב ובמעשים טובים וכוף את יצרנו להשתעבד לך", 
אזוי ווי חז"ל דרש'ענען (ברכות נד א) אויפן פסוק (דברים ו ה): "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקֶי ְּבָכל ְלָבְב" - "מיט די דיינע 

צוויי יצר'ס".
אונזער פליכט אויף די וועלט איז נישט נאר זיך באהעפטן צום יצר טוב און זיך שטארקן איבער דעם יצר הרע, 
און  עסן  געוואלט  נישט  קיינער  וואלט  ער  נישט  ווען  וועלט,  די  אויף  פליכט  זיין  האט  הרע  יצר  דער  אויך  ווייל 

טרינקען א.ד.ג.
דער עיקר פליכט וואס מיר האבן איז אז מיר זאלן געוועלטיגן אויפן יצר הרע זיך צו באניצן מיט אים אויף גוטע 
זאכן, און נישט אז ער זאל געוועלטיגן אויף אונז, צ.ב.ש. אז אונזער עסן זאל זיין לשם שמים און נישט נאכגעבן 
אונזערע תאוות, און אזוי וועט ער זיין אונטערגעטעניגט אונטער אונז אז מיר זאלן זיך קענען באניצן מיט אים נאר 

כדי צו מרבה זיין כבוד שמים ('שיח יצחק' ע"פ 'אמרי נועם' להגר"א ברכות שם)
ותגמלנו חסדים טובים

אין די ענדע פון די ברכה בעהטן מיר פון השי"ת אז ער זאל אונז געבן "חסדים טובים", און עס איז באקאנט די 
פראגע: עס איז דעם דא חסדים וואס זענען נישט קיין גוטע?

איז  ער  ביז  פארמעגן,  זיין  געהאט  שאדן  האט  גביר  א  משל:  א  מיט  חסמן  לייב  רבי  משגיח  דער  ערקלערט 
אנגעקומען צו אזא צושטאנד אז ער האט געדארפט ארום גיין צווישן די הייזער כדי צו קענען שפייזן זיין פאמיליע. 
אבער ווייל ער האט זיך געשעמט אזוי צו טוהן האט ער באשלאסן צו זיין א פעדלער וואס דרייט זיך ארום ביי די 

הייזער און פארקויפט קליינעקייטן.
פון יענעם טאג און ווייטער האט ער זיך ארום געדרייט צווישן די הייזער און פארקויפט קליינע זאכן, אסאך האבן 
טאקע איינגעקויפט פון זיין סחורה, אבער מיט דעם אלעם איז אים נישט גרינגער געווארן, ווייל די פארדינסטן 

זענען געווען זייער ווייניג.
האט אים א גוטער פריינד געראטן: פארקויפט דיין סחורה צוויי צי דריי מאל טייערער פון זייער ווערד און אזוי 
וועסטו פארדינען ווי עס דארף צו זיין. ער האט געפאלגט וואס זיין חבר האט אים געזאגט. און קוקט נאר וואס עס 
האט פאסירט, אנשטאט די מענטשן זאלן אויפהערן צו קויפן צוליב די טייערע פרייז, האבן זיי ווייטער געקויפט 

אן קיין אפהאלט.
עס זעהט אויס אז אסאך מענטשן וואס האבן אים געקענט און אויך מיט א טייל פון זיי האט ער געטוהן אסאך 
חסדים אין זיינע גוטע צייטן, האבן אים געוואלט צוריק א טובה טוהן, אבער פון די אנדערע זייט האבן זיי אים 
נישט געוואלט פארשעמען מיטן באקומען צדקה, דעריבער ווען עס האט זיך געמאכט פאר זיי אזא געלעגנהייט 

אים צו העלפן דורך איינקויפן פון זיין סחורה האבן זיי אזוי געטוהן.
אזעלעכע חסדים קען מען אנרופן 'חסדים טובים', ווייל טראץ וואס זיי זענען א 'חסד', שעמט זיך נישט דער וואס 
באקומט עס, דעריבער בעהטן מיר "ותגמלנו חסדים טובים", אז די חסדים וואס דער אויבישטער וועט טוהן מיט 

אונז זאל זיין אלץ די שכר פון די מצוות, און נישט ווי 'נהמא דכיסופא' ('טללי אורות' בשם הגר"א לופיאן).

לעמו ישראל
די ענדע פון די ברכה "לעמו ישראל", לערנט אונז אז די חסדים וואס אויף זיי האבן מיר פריער געלויב זענען נאר 
גוט פאר כלל ישראל, אזוי ווי עס איז ערקלערט געווארן אין די אריינפיר אז דורך דעם וואס דער אויבישטער נעמט 
אוועק פון אונז די מידעקייט און גיט אונז פרישע כוחות קענען מיר לערנען תורה, און טוהן מצוות און מעשים 
טובים, אבער אויף די גוים שטייט "שינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם", ווייל כל זמן זיי זענען אויף זינדיגן 

זיי מער און מער ('צלותא דאברהם').
בית  אין  אנגעקומען  זענען  וואס  נשמות  צוויי  אויף  מגידים  די  פון  משל  די  באקאנט  שוין  איז  ענין  דעם  אין  און 
דין של מעלה, דער ערשטער איז געווען א ערליכער איד, און ווען ער האט אויסגערעכנט אלע זיינע מעשים פון 
ווען ער איז אויפגעשטאנען ביזן ענדע טאג, האט ער באקומען שכר אויך אויף די געווענליכע זאכן וואס ער האט 
געטוהן, ווי עסן טרינקען און גיין א.נ., און דער צווייטער וואס האט זיך נישט אויפגעפירט ערליך איז געשטראפט 

געווארן אויף די זעלבע זאכן.
ווען ער האט זיך געווינדערט אויף דעם האט מען אים ערקלערט: דער ערשטער האט געגעסן כדי ער זאל האבן 
כח צו טוהן דעם רצון ה', וועגן דעם האט ער אויף דעם אויך באקומען שכר, אבער ער – האט אים דאס עסן געגעבן 

כח צו קענען טוהן שלעכטע מעשים, איז פונקט פארקערט דארף מען אים שטראפן אויף דעם.

א בליק לויטן סדר פון דאווענען א בלתעתענה אמונים  ם 
די פארזעצונג פון 'יהי רצון' וואס איז נאך המעביר שינה

מע


