
פרשת אחרי מות

בס"ד

מ'טאר נישט דינען דעם אויבערשטן מיט א געוואוינהייט
"ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (טז ב)

"שטענדיג ווער איך דארטן באוויזן מיט מיין וואלקן זויל, און ווייל 
דארט ווערט אנטפלעקט די שכינה, זאל ער אכטונג געבן נישט זיין 

געוואוינט צוקומען דארטן" (רש"י) 
פון די ווערטער פון רש"י קענען מיר זיך אפלערנען איבער די שאנד 
הכהן  אהרן  אנגעווארנט  אויך  האט  השי"ת  אז  געוואוינהייט,  פון 
די  אז  כדי  הקדשים,  קודש  אין  גיין  אריין  שטענדיג  נישט  זאל  ער 
געוואוינהייט זאל אים נישט צוברענגען אז ער זאל חלילה נאכלאזן 

אין די שמירה פון דעם הייליגן פלאץ וואו עס דארף צו זיין.
דער גאון רבי חיים שמואלעוויץ זצ"ל (שיחות מוסר מאמר סו) ברענגט 
די וואונדערליכע ווערטער פון דעם חסיד יעבץ אין זיין פירוש אויף 
ט): "ּוְבבֹוא  מו  פסוק (יחזקאל  די  ערקלערט  ער  ווי  ד)  אבות (א  מס' 
ֵיֵצא  ְלִהְׁשַּתֲחוֹת  ָצפֹון  ַׁשַער   ֶּדֶר ַהָּבא  ַּבּמֹוֲעִדים  ה'  ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ַעם 
ֶּדֶר ַׁשַער ֶנֶגב ְוַהָּבא ֶּדֶר ַׁשַער ֶנֶגב ֵיֵצא ֶּדֶר ַׁשַער ָצפֹוָנה א ָיׁשּוב 
ֶּדֶר ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּבא בֹו ִּכי ִנְכחֹו ֵיֵצא", וואס איז טייטש, ווען די אידן 
וואס  די  המקדש,  בית  אין  ביקן  צו  זיך  טובים  ימים  די  אין  קומען 
דרום  פון  גיין  ארויס  זאלן  צפון  פון  טויערן  די  דורך  אריין  קומען 
זייט, און די וואס קומען אריין דורך די טויערן פון דרום, זאלן ארויס 

גיין פון צפון זייט.
מ'זאל  אז  געגעבן  אכטונג  האט  השי"ת  "ווייל  אזוי:  ער  ערקלערט 
אים  וועט  עס  טאמער  מאל,  צוויי  טויער  זעלבע  דאס  זעהן  נישט 
אויסזעהן ווי די טויער פון זיין הויז, און די ווענט פון די בית המקדש 
וועלן 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 
וועגן  פארשטאנען,  עס  האט  ע"ה  רבינו  משה  ...און  פארמיאוסט 
דעם האט ער ארויסגעטראגן זיין געצעהלט אינדרויסן פון די מחנה 

ווייט אוועק".
זאגט אויף דער הגר"ח: "דאס געוואוינהייט איז דער גרעסטער שונא 
פון יעדע געפיהל פון קדושה און דערהויבנקייט. אין די צייט וואס 
א מענטש שטייט ביי א דערהויבענע זאך, און אין זיין נפש בליצן 
אויף פונקען פון פייער, קומט די געוואוינהייט און לעשט זיי אויס, 

ביז ווען די פייער ווערט אינגאנצן פארלאשן" (שיחות מוסר שם).
און די ווערטער זענען זייער צו געפאסט צו אים, ווייל וואו עס איז 
באקאנט האט רבי חיים זצ"ל זייער מחשיב געווען דאס דאווענען 
אהין  געקומען  איז  ער  וואס  מאל  יעדע  און  המערבי,  כותל  ביים 
האבן זיך אסאך מענטשן צוזאמגענומען ארום אים כדי צו צוקוקן 
פאר  געזאגט  שטענדיג  ער  האט  דעסוועגן  פון  אבער  תפילה,  זיין 
האט  ער  ווען  אפט,  צי  דארטן  גיין  נישט  זאלן  זיי  תלמידים  זיינע 
איבערגעזאגט פאר זיי די אויבנדערמאנטע ווערטער פון דעם חסיד 
אויף  אסאך  גיין  דאס  אז  לערנען  מיר  קענען  דעם  פון  וואס  יעבץ, 
אזעלעכע הייליגע פלעצער, קען צוברענגען פאר א מענטש ער זאל 

ח"ו גרינגשעצן אין זייער כבוד ('בשבילי המנהג' ח"ב עמ' שיא).
*

אויף הרה"ק רבי יואל פון סאטמאר זצ"ל דערציילט מען, זייענדיג 
אמאל אויף א חתונה, האט דער בדחן געבעטן רשות נאכמאכן דעם 
האט  רבי  דער  ווען  וכלה.  חתן  שמחת  אלץ  א.ד.ג.  תנועות  רבי'נס 
מיט זיין ענוה געגעבן רשות, איז דער בדחן ארויף אויף א טיש און 
דרשות  די  און  תפילות  די  רבי'ן,  דעם  נאכצומאכן  אנגעהויבן  האט 
א.ד.ג. אבער פלוצלינג האט דער בדחן באמערקט אז דער רבי האט 
ער  אז  זיך  צו  געטראכט  האט  ער  וויינען.  צו  ביטערליך  אנגעהויבן 
איז  און  בימה  די  פון  אראפ  ער  איז  רבי'ן,  דעם  געטשעפעט  האט 
צוגעגאנגען איבער בעטן דעם רבי'ן, ווען ער מורמלט זיך אונטער 

"איך האב דאך באקומען רשות...".
אבער דער רבי האט אים בארוהיגט, "דארפסט נישט מורא האבן, 
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".

'לקח טוב' חיים של תורה ח"ב מאמר נד

צום, קול און ממון
"ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (טז ג)

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

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

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

די זינד מיט די מויל האלט אפ די תפילה
ַיְחּגֹר  ַּבד  ּוְבַאְבֵנט  ְּבָׂשרֹו  ַעל  ִיְהיּו  ַבד  ּוִמְכְנֵסי  ִיְלָּבׁש  קֶֹדׁש  ַּבד  "ְּכתֶֹנת 
ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף ִּבְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם" (טז ד)

כהן  דער  אז  מיר  לערנען  פסוק  דעם  פון  אז  ערקלערט,  רש"י 
די  מיט  אנגעטוהן  נישט  איז  כיפור  יום  עבודה  די  טוהט  וואס 
אכט קליידער אזוי ווי ער טוהט די עבודה אינדרויסן, ווייל אין די 
קליידער איז פארהאן גאלד וואס דערמאנט די חטא העגל, און מיר 

האבן א כלל אז "אין קטיגור נעשה סניגור" (ר"ה כו א).
שריבט דער 'בית הלוי': פון דא קענען מיר זיך אפלערנען ווי ווייט 
ליגט אויף א מענטש צו אכטונג געבן זיין מויל פון דיבורים אסורים, 
געטוהן  ווערט  וואס  עבודה  א  ווי  גערעכנט  ווערט  תפילה  ווייל 
אינעווייניג, אזוי ווי חז"ל זאגן "המתפלל צריך לכוון את לבו כנגד 

זיין  אויב  און  א),  ל  ברכות  וראה  כא  וישלח  (תנחומא  הקדשים"  קודש 
זיך  ער  קען  וויאזוי  אסורים,  דיבורים  מיט  פארשמירט  איז  מויל 
מיט דעם באנוצן צום דאווענען, ווען מיר ווייסן "אין קטיגור נעשה 

סניגור"?!
שו"ת 'בית הלוי' ח"ב דרוש טו

אויף וועמען דאוונט דער כהן אין קודש הקדשים?
"ְוָכל ָאָדם א ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו" (טז יז)

חז"ל זאגן (יומא נג ב) אז ווען ער איז ארויס פון קודש הקדשים האט 
ה'  מלפניך  רצון  "יהי  תפילה:  קורצע  א  געדאוונט  גדול  כהן  דער 
אלוקינו שתהא שנה זו גשומה [די יאר זאל זיין א רעגנ'דיגע יאר]... 
ולא יהיו עמך ישראל צריכים לפרנס זה מזה [איין איד זאל נישט 
דארפן צוקומען צו א צווייטן איד צוליב פרנסה], ולא תכנס לפניך 
תפלת עוברי דרכים [און די תפילה פון די דורכגייער וואס בעהטן 

אז עס זאל אויפהערן צו רעגענען זאל נישט אנגענומען ווערן]"
אין לויף פון דער באזוך פון הרה"ק רבי יואל פון סאטמאר אין ארץ 
ישראל אין יאר תרצ"ב, איז ער געגאנגען באזוכן ביים זקן המקובלים 
אין ירושלים, הגאון רבי חיים שאול דווייק הכהן, אינמיטן די שמועס 

האט ער אים געזאגט מיט א באגייסטערונג:
פון מדרש (ויק"ר כא יב) זעהט אויס אז ווען דער כהן איז אריין אין 
קודש הקדשים איז ער געווען אינגאנצן אויסגעטוהן פון די וועלט, 
די  אויף  געדאוונט?  דארט  ער  האט  וואס  אויף   – דעסוועגן  פון 

גשמיות'דיגע באדערפענישן פון כלל ישראל!
פון דא לערנען מיר זיך ווי גרויס איז די מעלה פונעם צדיק, טראץ 
זיין הויכע מדריגה, פארגעסט ער נישט פון צו דאווענען אויף זיינע 
'פשוט'ע' פראבלעמען  ברודער וואס זענען פארנומען מיט זייערע 

אין זייער לעבן.
'אמירה יפה' עמ' רמט

קרוב ה'... לכל אשר יקראוהו באמת
געדארפט  גדול  כהן  דער  האט  פארוואס  זיך:  וואונדערן  אסאך 
דאווענען אין קודש הקדשים אז די תפילה פון די דורכגייער אז עס 
זאל זיך אויפהערן די רעגן זאל נישט אנגענומען ווערן? קען דען זיין 
אז דער אויבישטער וועט אוועק קוקן פון די באדערפענישן פון רוב 

מענטשן וועגן די אינטערעס פון עטליכע דורכגייער?
עוברי  די  פון  תפילה  די  ווייל  ערקלערט:  בריסק  פון  הגרי"ז  האט 
דרכים קומט ארויס פון די טיפעניש פון זייער צובראכענעם הארץ, 
אין  קלאר  דאך  שטייט  אזוי  ווייל  חשוב,  זייער  עס  איז  דעריבער 
תהלים (קמה יח): "ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת". 
טובה  די  צוליב  כח –  זייער  איבער  שטארקן  צו  זיך  כדי  דעריבער, 
פונעם כלל, האט דער כהן גדול געדארפט דאווענען אויף דעם אין 

יום כיפור זייענדיג אין קודש הקדשים. 
'שי לתורה' ח"א עמ' רעג

דער וואס דאוונט טאר נישט האלטן זאכן אין זיינע הענט
גדול  כהן  פונעם  תפילה  די  אז  שטייט,  מ"א)  פ"ה  (יומא  משנה  אין 
איז  ער  בעפאר  קטורת,  די  זיין  מקטיר  נאכן  געווארן  געזאגט  איז 
נצי"ב  דער  שעיר.  פונעם  און  פר  פונעם  בלוט  די  שפריצן  ארויס 
פון וואלאזשין זצ"ל האט זיך געוואונדערט: עס איז טאקע ריכטיג 
צו  פלאץ  א  פאר  היכל  דעם  אויסגעוועלט  מ'האט  וואס  דאס  אז 
די  פון  ספעציעלקייט  די  אלץ  סיי  פארשטענדליך,  איז  דאווענען 
טאג, און סיי אלץ די ספעציעלקייט פון די פלאץ, איבערהויפט אז 
יעצט האט דער כהן מכפר געווען אויף די אידן דורכ'ן מקריב זיין די 
קטורת. אבער דאך דארף מען פארשטיין, פארוואס האט זיך דער 
כהן צוגעאיילט צו דאווענען שוין יעצט, וואלט דען נישט בעסער 
געווען אויב ער ווארט צו ביז נאך וואס ער וועט מכפר זיין אויף די 
אידן דורך שפריצן די בלוט פון די פר און פון די שעיר, דעמאלטס 

וואלט דאך זיין תפילה מער אנגענומען געווארן?
אבער לויט די באקאנטע הלכה אז מ'טאר נישט האלטן א זאך אין די 
הענט ווען מ'דאוונט, כדי מ'זאל נישט מסיח דעת זיין - ערקלערט 
איז  דעמאלטס  ווייל  שווער,  נישט  אינגאנצן  עס  איז   - נצי"ב  דער 
אריבער  גייט  כהן  דער  וואס  טאג  דעם  אין  מאל  איינציגסטע  די 
אין אוהל מועד נאך ווען ער קומט ארויס פון קודש הקדשים, אן 

צוהאלטן א כלי אין די האנט!
ווייל אין די אנדערע פעלער ווען ער איז ארויס פון קודש הקדשים, 
כף  די  צי  כלים,  פארשידענע  הענט  זיינע  אין  אנגעכאפט  ער  האט 
און די מחתה, צי די בלוט פון די קרבנות פון דעם טאג, אבער דאס 
מאל האט ער איבער געלאזט די כף און די מחתה אינעווייניג, וועגן 
ווען  דאווענען  צו  געלעגנהייט  ריכטיגע  די  געווען  יעצט  איז  דעם 

זיינע הענט זענען ליידיג.
בעסער  ס'איז  דא;  פון  זיך  מיר  לערנען  דערהער  שטארקע  א  און 
געווען צו דאווענען פריער, און נישט ווארטן אויף שפעטער אפילו 

וואס  צייט  אזא  אין  דאווענען  ווי  מסוגל,  מער  איז  דעמאלטס 
מ'קען מער אינזין האבן.

'העמק דבר' ויקרא טז כג

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
מ'ט

מא
געוואוינהיי א

פע ם

אמן איז מכפר
"ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעוֹנָֹתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה" (טז כב)

פון "ָּכל  אויך  און  ֲעוֹנָֹתם"  ָּכל  פון "ֶאת  תיבות  ראשי  די 
ֲעוֹנָֹתם ֶאל" באטרעפן צ"א ווי די גימטריה פון אמן, פון 
דער  איז  אמן  ענטפערן  פון  זכות  אין  אז  מיר  זעהן  דא 

מענטש זוכה צו סליחה ומחילה.

די   – עשרה  שמונה  ביי  דעם  צוליב  אז  זיין  ס'קען  און 
כפרה  און  סליחה  אויף  דארט  בעהטן  מיר  וואס  ברכה 
וואס  אבינו"  לנו  "סלח  ווערטער  די  מיט  אן  זיך  הויבט 

זייער ראשי תיבות באטרעפט אויך צ"א.
'שערי נסים' עמ' פב

דער גאון הדורות רבי יעקב עמדין זצ"ל - 
דער יעב"ץ - שרייבט, (נפטר ל' בניסן ה'תל"ו):

ענטפערן אמן איז א זיגל און א קיום
פון די ברכה, און עס איז ווי די זיגל

פון דער קעניג – דער קעניג פון די וועלט – וואס 
ערפילט אלעס וואס מ'האט געדא וונט און געבעהטן.

סידור 'עמודי שמים' בהקדמה אות ג'

ִּכי ְכָתב ֲאֶׁשר ִנְכָּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל"
 ְוַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל - ֵאין ְלָהִׁשיב!" (אסתר ח ח)
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א  פאר  פאטער  א  יונגערמאן,  כולל  געווענליכער  א  דוד,  ר'  פארטאג'ס.  איז 3:20  צייט  די 
געבענטשטע פאמיליע עפנט זיינע אויגן און א שטארקע דארשט פילט ער אין זיין האלדז.
בדחילו  הענט  די  זיך  וואשט  ער  אויף,  זיך  ער  זעצט  פארשלאפן  האלב  נאך  איז  ער  ווען 
ורחימו און טוהט וואס יעדער מענטש וואלט געטוהן אין אזא פאל: ער גייט אריין אין קאך, 
עפענט די פרידזשידער, ער פילט זיך אן א גלאז קאלטע וואסער, און בעפאר ער פאנגט אן 

צו זאגן די ברכה, האט ער זיך דערמאנט...
עטליכע טעג פריער האט ער זיך אונטער גענומען א ספעציעלע קבלה: נישט צו זאגן א 
ברכה אויב ער האט נישט ווער ס'זאל ענטפערן אויף דעם אמן. אין די מינוט האט ער נישט 
געהאט ווער ס'זאל אים ענטפערן, אבער ער האט נישט געטראכט צו אויפגעבן אויף זיין 

אונטערנעמונג.
די שטארקע דארשט שפירט זיך אין האלדז, ער מ ו ז טרינקען, אבער וואס טוהט מען? 

אלע שלאפן נאך, און ווער וועט ענטפערן נאך אים אמן?!
ווען דער האלדז פון ר' דוד איז שוין פארטרוקנט פון דארשט, האט אים אויפגעבליצט א 

גאונ'ישע געדאנק:
יעדע 'קאסטומער סערוויס צענטער' פון נאר וואספארא קאמפאני ארבעט דאך 24 שעות 
א טאג, פארוואס זאל איך נישט רופן צו איינעם פון זיי און בעהטן פון איינעם דארטן זאל 

ענטפערן נאך מיר אמן?!
געזאגט און געטוהן, ר' דוד רופט אן: "אנטשולדיג פארן שטערן", האט ר' דוד אנגעהויבן צו 
זאגן, ער נעמט אריין א לאנגע אטעם און פראבירט צו ערקלערן מיט פשוטע ווערטער זיין 
מאדנע בקשה: "איך האב זיך אונטער גענומען נישט צו זאגן א ברכה פארן באשעפער אויב 
עס איז נישט פארהאן אין געגנט עמיצער וואס זאל ענטפערן 'אמן' נאך מיין ברכה, יעצט 
בין איך זייער דארשטיג, איך האב נישט ווער ס'זאל ענטפערן נאך מיר אמן, אפשר קענסטו 

ענטפערן אמן אויף די ברכה?!"
פון די שטימע פון ר' דוד האט זיך געקענט הערן זיין פארלעגנהייט, אבער עס זעהט אויס 
אז עפעס אמת'דיגקייט און גראדקייט וואס האט זיך אויך געהערט פון זיין שטימע האט 
צוגעברענגט אז דער אנדערער וואס האט גערעדט צו אים אין די צווייטע זייט ליין האט 

צוגעשטימט.
ר' דוד האט זיך געאיילט צו זאגן א ברכה אויפן קול און מיט כוונה: 'ברוך אתה ה', אלוקינו 
פלאץ  באקאנטן  א  נישט  אין  זייט,  אנדערע  די  פון  און  בדברו',  נהיה  שהכל  העולם,  מלך 
איד  פרייער  דער  האט  דרום,  אין  גאר  אפשר  צי  צפון  אין  דארט  ערגעץ  ישראל,  ארץ  אין 

געענטפערט - 'אמן'!
דאס איז געווען דאס ערשטע מאל אין זיין לעבן וואס ער האט ארויס געזאגט די ווארט. נאך 
וואס ר' דוד האט אראפגעשלינגען פונעם גלאז האט ער זיך פאר יענעם ווארעם באדאנקט, 
אבער יענער האט זיך נישט געאיילט אראפלייגן דעם טעלעפאון. ער האט מיט איידלקייט 
געבעהטן פון ר' דוד זאל אים ערקלערן די באדייט פון די קורצע ווארט און וואס ברענגט 

צו פאר ר' דוד ער זאל זיך קלינגען אין די שפעטע נאכט שעה?
ר' דוד האט זיך געפריידט צו ענטפערן מיט א רוהיגקייט און קורץ – ווי ווייט מעגליך, און 
די טעלעפאון קאל האט זיך געענדיגט, נישט בעפאר ווען ר' דוד איז אים נאכאמאל מזכה 
מיט נאך א 'אמן' אויף די ברכה 'בורא נפשות', און ער וואונטש אים אן אז אין דעם כח פון 

ענטפערן אמן זאל ער זוכה זיין צו אלע ישועות.
**

עס זעהט אויס אז א 'אמן', האט א כח...
מאדנעם  דעם  געדאנק  אויפן  ארויף  אים  קומט  אט  און  אדורך,  זענען  שעה'ן  עטליכע 
טעלעפאון קאל וואס ער האט פריער געהאט, און עפעס האט זיך אין אים ערוועקט; ער 
איז צוגעגאנגען צו די מאשין פון די קאלטע וואסער, ער פילט אן א גלאז און באשליסט 
ביי זיך אז ער גייט זאגן א ברכה און בעהטן פון איינער פון די חברים דארטן זאל ענטפערן 

נאך אים אמן.
אבער פלוצלינג בלייבט ער שטיין אויף זיין פלאץ אינגאנצן צומישט: זאגן א ברכה? וויאזוי? 

ער ווייסט דאך נישט וויאזוי מ'זאגט א ברכה!
אים  איז  עס  קאל'ס,  די  פון  ליסטע  די  אריבער  ער  גייט  אנטשלאסנקייט  פעסטע  א  מיט 
נישט שווער צו דערקענען וואספארא קאל עס איז געווען, דאס איז געווען די לענגסטע 
וואס ער האט געהאט די נאכט, און אפשר אויך די לענגסטע פון ווען ער האט אנגעהויבן 

דא צו ארבעטן.
ער רופט פון זיין פריוואטע סעלפאון און פון די אנדערע זייט פונעם ליין הערט זיך א טומל 
פון קינדער. ער קוקט אויפן זייגער, צעהן פאר אכט – די מערסטע אנגעצויגענע צייט אין 
א אידישע שטוב... ער טראכט פון אראפלייגן און אינגאנצן מוותר זיין אויף זיין געדאנק, 
אבער די שטימע פון די אנדערע זייט פון די ליין האט שוין אנגעיאגט זיך צו אינטערעסירן: 

גוט מארגן! וואס האט מען געוואלט?
דאס מאל איז געווען זיין רייע צו ווערן פארלוירן: "א גוטן!" – זאגט ער דערשראקענערהייט, 

"איך בין דער וואס האט גערעדט מיט אייך אינמיטן די נאכט..."
געשטארקט:  ערשטער  דער  זיך  האט  דוד  ר'  און  געהערשט  האט  שווייגעניש  קורצע  א 
ער האט זיך נאכאמאל באדאנקט און האט זיך באלד אינטערעסירט: "מיט וואס קען איך 

העלפן?"
אנשטאט צו ענטפערן הערט זיך פון די אנדערע זייט א שטיקל גרודער; ער דערנענטערט 
זיך מיט זיין גלאז וואסער צו זיין חבר, און ער ערקלערט אים קורץ וואס ער וויל און ווענדט 

זיך באלד צו ר' דוד: "איך וויל זאגן א ברכה אויף א גלאז וואסער, וויאזוי טוה איך עס?"
גלאז  א  זיך  פאר  אן  גרייט  ער  נישט:  קווענקלט  ער  אבער  פארוואונדערט,  שטייט  דוד  ר' 
וואסער, זיינע קינדער, וואס זענען שוין געוואוינט צו דעם נעמען זיך באלד צוזאם ארום 
אים און ער זאגט די ברכה הויעך און שטאט ווען פון די אנדערע זייט פון די ליין זאגט מען 

איבער יעדע ווארט: "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו!'"
די שרייעדיגע 'אמן' פון זיינע קינדער האט אים נישט געשטערט צו הערן דעם צובראכענעם 

אמן פון די אנדערע זייט פון די ליין.
"א גרויסן דאנק".

די שמועס צווישן זיי האט זיך געענדיגט.
**

פארוואנדלט  שנעל  זייער  איז  און  ענדיגן,  ביים  געהאלטן  נישט  האט  געשיכטע  די  אבער 
געווארן צו א ערנסטע געשיכטע. א איבערראשנדע ערציילונג, העכער און אסאך מער פון 

יעדע פאנטאזיע:
יענעם'ס חבר האט געוואלט פארשטיין וואס איז דא פונקטליך פארגעקומען?! ער האט 
זיך אינטערעסירט ביי זיין חבר אבער וויבאלד ער האט נישט געוואוסט צו ענטפערן אויף 
זיך  כדי  נאר  דוד,  ר'  פון  נומער  דעם  געקלינגען  נאכאמאל  זיי  האבן  שאלות,  זיינע  אלע 

אינטערעסירן.
ר' דוד האט זיך נישט געאיילט צו ענטפערן. ער האט מיט חכמה זיי געזאגט: "דאס קען 
מען נישט ערקלערן אויף א טעלעפאון", און האט זיי איינגעלאדנט צו זיך אין שטוב, דארט, 
ערשטע  זייער  אנגעהויבן  זיך  האט  געבעקס  טעלער  א  מיט  קאווע  גלאז  הייסע  א  אויף 
זייער  איז  וואס  שמועסן  קומענדיגע  די  פון  ערשטע  די  שמועס,  איינגענעמע  א  שמועס, 

שנעל געווארן א קביעות'דיגע שמועס.
דאס אידישע פינק וואס האט זיך אנגעצינדן ביי זיי איז זייער שנעל געווארן א פייערדיגע 
וועג  די  הימל.  אין  פאטער  זייער  צו  הערצער  זייערע  אויפגעפלאמט  האט  דאס  און  קויל, 
איז נישט געווען גרינג און קורץ, אבער צוביסלעך זענען זיי געגאנגען א טריט נאך א טריט 

נענטער און נענטער.
עטליכע יאר נאכדעם האבן זיי ביידע אויפגעשטעלט שיינע אידישע הייזער, שטובער פון 
אמונה – שטובער פון אמן. און אלעס פון די כח פון איין אמן וואס איז געענטפערט געווארן 

אינמיטן נאכט.
'תוכו רצוף אהבה' עמ' 430

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

הרוצה בתשובה. אמן.
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הרוצה בתש

דער טעם פון עס זאגן אנהויב טאג 
"נאך ווען רבי האט געדאוונט שמונה עשרה האט ער אזוי געזאגט: יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו 
שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע ומפגע רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, ומשטן המשחית, 

ומדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית" (ברכות טז ב)
די ספעציעלע תפילה, וואס רבינו הקדוש פלעגט צו זאגן נאכן ענדיגן שמונה עשרה, איז באשטימט געווארן 
דורך די ראשונים מיר זאלן עס זאגן יעדן טאג ביים ענדע פון די ברכות השחר ('סדר רב עמרם', 'מחזור ויטרי' 

ו'אבודרהם').

אין 'לקוטי מהרי"ח' (סדר ברכת השחר) ערקלערט ער די תקנה פון די ראשונים מיט דעם וואס דער של"ה 
הק' זאגט אין 'עמק ברכה' אז די אכצן ברכות השחר האט מען מתקן געווען אקעגן די שמונה עשרה, לויט 
דעם ווען מיר זאגן עס נאך די ברכות השחר, איז עס ווי מיר וואלטן עס געזאגט נאך שמונה עשרה אזוי 

ווי רבינו הק'.
'יהי רצון' פון די ברכה פון  'יהי רצון' נאך די  עס זענען וואס ערקלערן אז מ'האט אוועק געשטעלט דעם 
'המעביר שינה', ווייל קודם בעהטן מיר אז דער אויבישטער זאל אונז אפהיטן פון רוחניות'דיגע פראבלעמען 
– מיר זאלן נישט ווערן נאכגעשלעפט נאך זינד און נאך בעלי עבירה א.ד.ג., און דא בעהטן מיר אז ער זאל 

אונז אויך אפהיטן פון שאדנ'ס אין די קערפער און פון שאדנ'ס פון געלט (סידור 'עיון תפילה').
די וויכטיגקייט פון די תפילה ערקלערט דער ר"ש מגרמייזא אין זיין סידור: וויבאלד דער מענטש דרייט 
זיך דורכ'ן טאג צווישן מענטשן און האנדלט מיט זיי, און צווישן די מענטשן איז זיכער דא אזעלעכע וואס 
אים  זאלן  זיי  אז  אפהיטן  אים  זאל  ער  אויבערשטן,  צם  דאווענען  ער  דארף  דעריבער  ערליך,  נישט  זענען 
נישט מכשיל זיין מיט עבירות חלילה, און מ'האט אוועק געשטעלט די תפילה אלץ אז המשך צו די ברכה 

פון 'המעביר שינה', ווי דארט האבן מיר געבעהטן "ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואנו".
די נידריקייט פון די מדה פון 'עזות'

אין אנהויב פון די 'יהי רצון' בעהטן מיר פון השי"ת אז ער זאל אונז ראטעווען "ֵמַעֵּזי ָפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים". 
ערקלערן די מפרשים: די מידה פון 'עזות' איז זייער א שלעכטע מידה, אזוי ווייט אז חז"ל זאגן (אבות ה כ): 
"עז פנים לגיהנם", ד.מ. אז דער וואס איז געשלאגן אין די מידה פון גאוה און עזות פנים קען זייער שנעל 
צוקומען צו די הארבסטע עבירות וואס צוליב זיי וועט ער באקומען גהינום, אזוי ווייט איז די סכנה פון די 
מדה, אז עס פארדארבט די גוטע מידות וואס דער מענטש פארמאגט און דרייט זיי איבער אויף שלעכטע 

מידות (שיח יצחק).
און אזוי שרייבט דער 'ארחות צדיקים' (שער העזות): "דער וואס איז א עזות פנים פאר מענטשן, וועט זיכער 
דורפאלן מיט מחלוקת און שנאה און קנאה. און ווער עס איז פון די עזות פנימ'ער וועט לייקענען חלילה 
אין השי"ת, און ער וועט קיינעם נישט שוינען און רחמנות האבן, אויף נישט אויף קיין חשוב'ן צי א אלטן, 
און אלע עבירות שבתורה זענען גרינג אין זיינע אויגן עובר צו זיין אויף זיי – אלעס צוליב זיין גרויסע מאס 

פון עזות"
דעריבער בעטן מיר פונעם באשעפער אין אנהויב טאג אז ער זאל אונז ראטעווען סיי פון די 'עזי פנים' – אז 
זיי זאלן אונז נישט קאליע מאכן, און סיי פון די 'עזות פנים' – אז די שלעכטע מידה זאל זיך חלילה נישט 

אנקלעבן.
זיין אפגעהיטן פון א 'חבר רע'

נאכדעם בעהטן מיר: "ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע". און אזוי איז אויסגעשטעלט אונזעיר בקשה: אין 
אנהויב בעהטן מיר פון השי"ת אז ער זאל אונז דערווייטערן פון "אדם רע" – מענטשן וואס זייער נאטור 
איז שלעכט און מיט זייערע מעשים טוהן זיי שלעכט פאר אנדערע מענטשן, נאכדעם בעהטן מיר אז ער 
זאל אונז אויך דערווייטערן פון א "חבר רע" – איינער וואס אלץ זיינע מידות בין אדם לחבירו קען מען אים 
רופן ווי א 'חבר', אבער ווען עס האנדלט זיך איבער די זאכן וואס זענען בין אדם למקום איז ער פארדארבן. 
אזא מענטש איז צומאל נאך ערגער פון א 'אדם רע', ווייל ער זעהט אויס ווי א חבר – איז זיין השפעה זייער 
נישט גוט. אזוי ווי דער גר"א ברענגט אין זיין פירוש אויף משלי (יא ט), אז רוב מינים און די בעלי עבירה בין 
אדם למקום זעהן אויס ווי גוטע מענטשן, און דאס איז איינס פון די פאפערייען פון דער יצר הרע וויאזוי ער 
שפרייט אויס א נעץ פאר די מענטשן, אז זיי זאלן נאנט ווערן מיט די פארדארבענע מענטשן אלץ זייערע 

גוטע מידות, און אזוי וועלן זיי נאכגעשלעפט ווערן נאך זיי זיך אפרוקן פון די תורה ('שיח יצחק').
און הרה"ק רבי אהרן מבעלזא פלעגט צו זאגן: כאטש מיר האבן שוין געבעהטן ביים פריערדיגן 'יהי רצון' 
אויף "והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע", בעהטן מיר נאכאמאל: "שתצילני... מחבר רע", ענליך צו וואס עס 
איז ערקלערט געווארן, פריער האבן מיר געבעהטן אויף די וואס עס דערקענט זיך זייער שלעכטקייט – אויף 
זיי דארפן מיר נאר בעהטן מיט די לשון 'והרחיקנו', אבער דא בעהטן מיר אויף די וואס עס דערקענט זיך 

נישט קלאר זייער רשעות, צוליב דעם דארפן מיר א עקסטערע בקשה 'שתצילני' ('פשט ועיון' ברכות טז ב).
און דער 'דברי יחזקאל' פון שינאווע זאגט: עס זענען פארהאן אסאך מענטשן וואס אלץ זייער נאטור זענען 
זיי גוטע מענטשן און זיי האבן אויך אסאך גוטע מדריגות אין רוחניות, אבער יעדער מענטש דארף זיך בודק 
זיין צי ער אלץ זיינע נאטורן און זיינע מידות לוינט אים זיך באהעפטן צו זיי, אדער אפשר וועט ער פון דעם 
דערלייגן. די זאך דערקענט זיך שטארק צווישן די יונגע; נישט יעדער קינד איז פאסיג זיך צו באהעפטן 
מיט א אנדערער קינד, אמאל איז עס אזוי ווי 'בשר בחלב', וואס יעדער פאר זיך איז גוט, אבער ווען זיי ווערן 

נאנטע חברים ווערן זיי ווי א דבר איסור ('דברי יחזקאל' החדש עמ' שיח; קובץ 'עץ חיים' ו' עמ' תי).
עס איז פאסיג צולייגן וואס דער 'שפתי כהן' עה"ת שרייבט (פרשת ראה) אז די ווערטער 'מאדם רע' זענען 
ראשי תיבות פון זעקס נעמען פון א ארימאן: 'מך, אביון, דל, מסכן, רש, עני'. און מ'קען זאגן אז ווען מ'זאגט 
עס, בעהטן מיר אז דער אויבישטער זאל אונז ראטעווען אז מיר זאלן חלילה נישט צוקומעין צו ארימקייט 

('טללי אורות' בשם 'קיצור של"ה').

דער יצר הרע איז משחית די מעשים פון א מענטש
די בקשה "ּוִמּשָטן ַהַּמְׁשִחית" ערקלערט דער רוקח: ווען דער אויבישטער וויל גוט'ס טוהן פאר א מענטש, 
א  פריער  שטעלן  אים  אן  טוהן  גוט'ס  אים  זאלסטו  פארוואס  עולם,  של  רבונו  זאגט:  און  שטן  דער  קומט 
'תאוה'  פון  שליסלעך  די  נעמט  און  שטן  דער  גייט  ערלויבעניש,  דעם  אויף  באקומט  ער  ווען  און  נסיון? 
און רעדט איין דעם מענטש זאל זינדיגן, ביז ער ווערט טאקע נכשל אין א עבירה און דערלייגט די גוט'ס. 
זאלן  מיר  אז  גורם  איז  וואס   שטן  דעם  פון  ראטעווען  אונז  זאל  ער  אז  השי"ת  פון  מיר  בעהטן  דעריבער 

פארדארבן אונזערע מעשים (פירוש התפילה לרוקח).
אבער פארוואס דער שטן ווערט אנגערופן 'משחית' איז לכאורה שווער, ער איז דאך אויף דעם באשאפן 
געווארן כדי צו שטעלן דעם מענטש אין א נסיון? אבער, עס איז דאך באקאנט די טייטש פונעם 'בעל שם 
טוב' אויף די ווערטער פון תוספות אויף די גמרא (שבת עה א): שוחט חייב משום צובע - "אשוחט בעלמא 
קאי". האט דער בעש"ט געזאגט אז די כוונה פון תוספות איז אויפן יצר הרע ווערט אנגערופן 'שוחט', וואס 
ער חייב אלץ 'צובע', ריכטיג טאקע אז דער אויבישטער שיקט אים ער זאל צורעדן צו זינדיגן, אבער פון זיך 
אליין טוישט ער און 'פארבט' די עבירות זיי זאלן אויסזעהן ווי מצוות, און וועגן דעם וועט ער באשטראפט 

ווערן לעתיד לבוא.
לויט דעם קען מען זאגן אז וועגן דעם רופן מיר אים אן 'משחית', ווייל ער האט פארדארבן די שליחות וואס 
דער אויבישטער האט אים געשטעלט, און אנשטאט דעם פאפט ער ווען ער ווייזט די עבירות ווי זיי וואלטן 

געווען מצוות (חידושי 'בנין צבי' עמ' לה).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען א בלתעתענה אמונים  ם 
'יהי רצון' וואס מיט דעם ענדיגט זיך די ברכות השחר

מע


