
פרשת אמור

בס"ד

צווישן א 'קדוש' און א 'מחלל שם שמים' – איז ווי א חוט השערה
"ְקדִֹׁשים ִיְהיּו ֵלאקֵיֶהם ְוא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאקֵיֶהם" (כא ו)

פרעגט דער גאון רבי יעקב ניימאן דער ראש ישיבה פון 'אור ישראל' 
אין פתח תקוה:

מער  זיין  זאלן  זיי  אז  כהנים  די  באפוילן  האט  תורה  די  וואס  נאך 
הייליגער, פארשטייט מען דאך אליין אז מ'טאר נישט אראפ פאלן 

צו די נידעריגסטע מדריגה צו זיין א מחלל שם שמים?

כלל  גרויסער  א  מיר  לערנען  דא  פון  געענטפערט:  ער  האט 
פון  באגריף  קיין  פארהאן  נישט  איז  ה'  עבודת  ביי  ה':  עבודת  אין 
'אינמיטן', ס'קען נאר זיין איינס פון די צוויי בחינות; 'קדושים תהיו' 
אדער 'מחלל שם אלוקיו'! אזוי ווי מיר קענען זיך איבערצייגן ביי די 
פרשה פון 'והיה אם שמוע', אז באלד נאך די מדריגה פון "ולעבדו 
וסרתם  לבבכם  יפתה  פן  לכם  "השמרו  שטייט:  לבבכם",  בכל 

ועבדתם אלהים אחרים".

לויט דעם קען מען אויך פארשטיין פארוואס ליינט מען יום כיפור 
טאג,  ענדע  צו  נאנט  מנחה,  ביי  דווקא  און  עריות,  פון  פרשה  די 
ווייל דאס קומט צו דערמאנען: ריכטיג טאקע אז מיר געפינען זיך 
יעצט אין די העכסטע מדריגה, אבער אויב מיר וועלן נישט אכטונג 
געבן מיר זאלן בלייבן א גאנץ יאר אין די מדריגה, קען מען זייער 
שנעל צוקומען צו די נידעריגסטע מדריגה און נכשל ווערן אין די 

הארבסטע עבירות רחמנא ליצלן.
'דרכי מוסר'

בברכה שלימה ונאמר אמן
"ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום א ִיְהֶיה ּבֹו" (כב כא)

עס איז א קלארע הלכה ביי קרבנות (מגילה כח א; מנחות סד ב) אז אויך 
דארף  פעלער,  קיין  פארהאן  נישט  איז  סטאדע  גאנצע  די  אין  ווען 
מען אויסקלויבן דוקא 'המיוחד שבעדר', ד.מ. דעם אויסדערוועלטן 
פונעם גאנצן סטאדע, און נישט נאר דאס, נאר אויך אויב ער האט 
שוין גע'שחט'ן א מאגערע בהמה פאר א קרבן און נאכדעם האט ער 
געטראפן א שענערע און בעסערע בהמה, מעג ער עס ברענגען און 
דאס מקריב זיין פאר א קרבן אנשטאט די ערשטע, און ער איז אויך 

מקיים מיט דעם א מצוה.

עס זעהט אויס אז די זעלבע זאך איז אויך ביים דאווענען וואס איז 
ענטפערן  דאס  אז  וויבאלד  און  ב),  כו  (ברכות  קרבנות  די  אנשטאט 
אמן איז א חלק פון די ברכה (רמ"א או"ח קסז ב) און א ברכה וואס 
פר'  (זהר  בשלימות  נישט  איז  געענטפערט  נישט  איר  אויף  מ'האט 
עקב דף רעא א), דארפן מיר זיך לערנען פון די הלכות פון די קרבנות 
וועט  וואס  איינעם  נעבן  ברכות  די  זאגן  זאלן  מיר  אז  זארגן  און 
ענטפערן אויף זיי אמן, און אזוי אויך ענטפערן אמן אויף די ברכות 

פון אנדערע, כדי אז די קרבן זאל חלילה נישט זיין מאגער.

'אמונת יצחק' ח"א עמ' קפ"ד

די ברכה אויף די מצוה פון קידוש ה'
"ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כב לב)

 פון דער פסוק לערנען ארויס די חכמים (סנהדרין עד א) איבער דעם 
וואס א איד איז מחוייב זיך מוסר נפש זיין צוליב קידוש שמו יתברך. 
און דער מקובל רבי מנחם ריקאנטי פון די גדולי הראשונים שרייבט 
השם  קידוש  אויף  נפש  מוסר  זיך  זענען  וואס  "די  ע):  סימן  (פסקים 
דארפן זאגן א ברכה 'על קידוש השם הנכבד והנורא', ווייל עס איז א 

מצות עשה אזוי ווי עס שטייט ונקדשתי בתוך בני ישראל".

קיין  נישט  מ'מאכט  אז  דאך  זאגן  ראשונים  די  שווער,  איז  לכאורה 
די  אין  אנגעהאנגען  אינגאנצן  נישט  איז  וואס  מצוה  א  אויף  ברכה 
רצון פון דער וואס איז עס מקיים (שו"ת הרשב"א א יח), אויב אזוי 
פארוואס זאגט מען א ברכה אויף די מצוה פון קידוש ה' וואס 
איז אויך אנגעהאנגען אין דעם ווילן פון דער וואס וויל אים 

יעצט הרג'ענען?

ערקלערט דער של"ה הק' (שער האותיות א נט) אז אין די מינוט וואס 
דער מענטש ווייזט ארויס זיין גרייטקייט צו שטארבן אויף קידוש 
ה' האט ער מקיים געווען די מצות עשה, אויך אויב אין סוף איז אים 
געשעהן  איז  עס  ווי  אזוי  געווארן  ניצול  איז  ער  און  נס  א  געשעהן 

פאר דניאל און זיינע חברים.

"פאר  (שם):  של"ה  דער  שרייבט  ברכה  די  פון  נוסח  די  איבער  און 
וועם ס'קומט אונטער די מצוה פון קידוש השם און ער איז מקיים 
די מצות עשה פון "ונקדשתי בתוך בני ישראל" – אויב עס ווערט 
ער  זאל  אים  מ'הרג'עט  בעפאר  איז  אידן,  צעהן  פאר  מפורסם 
קדשנו  אשר  אלוקינו...  ה'  אתה  'ברוך  ברכה:  די  שמחה  מיט  זאגן 

במצוותיו וציונו לקדש שמו ברבים'".

און אין ספר 'יוסף אומץ' (תפג) ברענגט ער א אנדערע נוסח פון די 
 - והנורא  הנכבד  שם  לאהוב  קדשנו...  אשר  אתה...  "ברוך  ברכה: 
ההיה וההוה והעתיד להיות - בכל לבבנו ובכל נפשנו ולקדש שמו 

ברבים, בא"י מקדש שמך ברבים"

דעם  בשם  זצ"ל,  אשרי  אפרים  רבי  גאון  דער  דערציילט  האט  עס 
הגאון  קדושים  די  בעפאר  אז  הי"ד,  ווארשא  פון  אליהו  רבי  קדוש 
רבי אלחנן וואסערמאן און זיין זוהן דער עילוי רבי נפתלי הי"ד האבן 
זיך מוסר נפש געווען, האט רבי אלחנן איינגע'חזר'ט מיט זיין זוהן 
וואס ער האט געהערט פון זיין רבי דער חפץ חיים זי"ע אין די צייט 
פון די ערשטע וועלט'ס קריג, אז ווען א מענטש איז זוכה זיך מוסר 
נפש אויף קידוש ה', דארף ער מאכן די ברכה אזוי ווי די נוסח וואס 

דער של"ה ברענגט.
שו"ת 'ממעמקים' ח"ב סי' ד

פארקערט  פון די צדוקים
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" (כג טו)

דער גאון רבי יוסף שאול נאטאנזאהן פרעגט: פארוואס האבן חז"ל 
מתקן געווען ביי די נוסח פון ספירת העומר ביי דעם ערשטן טאג 
פאסט  עס  ווי  אזוי  נישט  און  בעומר",  אחד  יום  "היום  זאגן:  צו 
ענדערשט: "היום יום ראשון בעומר", אזוי ווי ס'איז משמע אין רש"י 
אין פר' בראשית (א ה), און אויך אין אונזער פרשה איז עטליכע מאל 

דערמאנט "ביום הראשון"?
צו  מתקן  האבן  חז"ל  אז  אויס  זעהט  עס  אזוי:  ער  ערקלערט  נאר 
זאגן די נוסח כדי צו ווייזן אז מיר נעמען נישט אן די פארקרימטע 
מיינונג פון די צדוקים וואס האבן גע'דרש'נט פון די פסוק: "ִמָּמֳחַרת 
ַהַּׁשָּבת", אז די עומר האט מען מקריב געוען נאר אין א זונטיג טאג 
(ראה מנחות סה א), און אויב וואלט מען געציילט "יום ראשון" וואלט 
מיר  זאגן  דעריבער  זיי,  ווי  האלטן  מיר  ווי  אויסגעזעהן  אביסל  עס 

דוקא "יום אחד".
'דברי שאול' - אגדות, מנחות סו א

דער אויבישטער איז א 'סלחן ומחלן'
"ִּכי יֹום ִּכֻּפִרים הּוא ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם" (כג כח)

בחור  א  באגעגנט  אמאל  האט  רוזשין  פון  ישראל  רבי  צדיק  דער 
די  פון  גאונים  די  פון  איינער  פון  אייניקל  א  מאיר,  נאמען  מיטן 
פריערדיגע דורות וואס אין זיין יוגנט איז ער אראפ פונעם ערליכן 
וועג, און נאך אסאך ארבעט און פלאג איז אים געלונגען אים צוריק 

ברענגען אויפן אידישן וועג און ער זאל תשובה טוהן באמת.
איינמאל האט דער צדיק באמערקט אויפן געזיכט פונעם בחור אז 
דעם,  אויף  אינטערעסירט  זיך  האט  ער  ווען  און  צובראכן,  איז  ער 
האט דער בחור געענטפערט: "וויאזוי זאל איך נישט זיין צובראכן 
ווען איך האב אזויפיל עבירות עובר געווען, און אויך נאך וואס איך 

האב שוין תשובה געטוהן האב איך ווייטער געזינדיגט"?
האט אים דער רבי בארוהיגט און געזאגט: "מיין טייערער מאיר, עס 
איז באקאנט אז דו ביזסט א למדן און א עילוי, דעריבער וועל איך 
דיר ענטפערן אויף די שטייגער פון די למדנים: בי די תפילות פון 
לשבטי  ומחלן  לישראל  סלחן  אתה  'כי  מיר:  זאגן  נוראים  ימים  די 
טיטול  די  פון  באדייט  די  פארשטיין  מען  דארף  לכאורה  ישורון', 
אין  גמרא  די  אבער  ומוחל'?  'סולח  נישט  פארוואס  ומחלן',  'סלחן 
"ִּכי  ה):  כג  (שמות  פסוק  די  פון  דרש'נט  א)  (לג  מציעא  בבא  מסכת 
ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲא רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו" - "רובץ ולא רבצן", ערקלערט 

רש"י אז 'רבצן' מיינט א אייזל וואס איז געוואוינט צו דעם.
רופן  מיר  וואס  דאס  טייטשן  אופן  דעם  אויף  מען  קען  דעם  לויט 
אן דעם באשעפער: 'סלחן ומחלן', מיט דעם ווילן מיר לויבן דעם 
צו  מאל  פון   – ומוחל'  'סולח  איז  ער  אז  נאר  נישט  אז  אויבערשטן 

מאל, נאר ער איז געוואוינט שטענדיג צו דעם.
אויב אזוי, מיין טייערער פריינד, פארוואס דארפסטו זארגן?! דער 
אויבישטער איז דאך א 'סלחן ומחלן', און שטענדיג איז ער גרייט צו 
העלפן פאר יעדן אידיש קינד וואס וויל תשובה טוהן, אויך אויב ער 

איז חלילה נאכאמאל אדורך געפאלן מיט א עבירה"
'בית רוז'ין' עמ' צ

די פיר זאכן וואס דארף זיין בשלימות
"ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר" (כג מ)

עס איז באקאנט אז א אתרוג באדייט 'שלימות', אזוי ווי מיר טרעפן 
אין די הלכה אז א אתרוג וואס איז א 'חסר כל שהיא' איז עס פסול 

(סוכה לד ב).

דורשי רשימות האבן געזאגט אז די ווארט 'אתרֹג' איז א רמז אויף 
פיר זאכן וואס ביי זיי דערמאנט מען די ענין פון שלימות:

זיין  דארף  באשעפער  אינעם  אמונה  די   – שלימה  אמונה   – א 
בשלימות! עס איז נישט פארהאן אמונה נאר אין האלב אזוי ווי מיר 

זאגן נאך תפילת שחרית: "אני מאמין באמונה שלימה".
ת – תשובה שלימה – דער מענטש דארף תשובה טוהן בשלימות, 
אזוי ווי עס איז די נוסח ביי די פינעפטע ברכה ביי 'שמונה עשרה': 

"והחזירנו בתשובה שלמה לפניך".
רפאנו:  פון  ברכה  די  ביי  בעהטן  מיר  ווי  אזוי  שלימה –  רפואה  ר – 

"והעלה רפואה שלימה לכל מכותינו".
ג – גאולה שלימה – אזוי ווי עס איז די נוסח ביי די ברכה פון 'גואל 

ישראל': "וגאלנו גאולה שלימה"
'חיים שיש בהם' ח"ב עמ' תנג

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
צווי

מא
חוט השער א וי

פע ם

ניינציג אמן'ס אקעגן די ניינציג פעלער'ס
"ִאיׁש ִמַּזְרֲע ְלדֹרָֹתם ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום א ִיְקַרב ְלַהְקִריב 

ֶלֶחם ֱאקָיו" (כא יז)

ניינציג  די  אויס  רעכנט  א)  ח  מקדש  (ביאת  רמב"ם  דער 
פעלער'ס אין די קערפער וואס פסל'ט ביי כהנים זיי זאלן 

נישט קענען טוהן די עבודה.

זילבערשטיין  יצחק  רבי  גאון  דער  דעם  אויף  זאגט 
שליט"א: אז עס איז באקאנט אז די תקנה פון מאה ברכות 
ווערן  געראטעוועט  מ'זאל  כדי  געווען  מתקן  מען  האט 
פון די הונדערט קללות וואס שטייען ביי די תוכחה. אויב 
אזוי, קען מען צולייגן אז די תקנה פון ענטפערן די ניינציג 
אמן'ס איז באשטימט געווארן כדי צו געראטעוועט ווערן 
די קערפער וואס פסל'ט ביי  די ניינציג פעלער'ס אין  פון 

כהנים. 
'עלינו לשבח' ח"ג, שו"ת תשובה ע"ח

איז  'המום'  ווארט  די  אז  רמז,  בדרך  צולייגן  מ'קען  און 
בגימטריה 'אמן' -91.

'מאורות הדף היומי' בכורות מג א

אין די טעג פון ספירת העומר, וואס אין זיי טוהן מיר זיך רייניגן און הייליגן, 
מיר גייען ארויף פון א מדריגה צו א מדריגה אין תורה און אין יראה, וועלן 

מיר פארזעצן דעם הייליגן מנהג, ציילן נאך און נאך ברכות און אמן
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנְׁשמֹוֵתינּו 

ִמָּכל ִסיג ּוְפַגם. ּוְלַטֲהֵרנּו ּוְלַקְּדֵׁשנּו ִּבְקֻדָׁשְת ָהֶעְליֹוָנה. ָאֵמן ֶסָלה

גן הייליל און רייניגן זיך מיר טוהן זיי אין וואס העומר ספירת פון טעג די אין

הערט  ער  וואס  ברכה  יעדע  ביי  אינזין  האט  וואס  דער  "און 
און ענטפערט אמן מיט כוונה און ווי עס דארף צו זיין, איז ער 
גורם אויבן זייער אסאך קדושה, און א שפע רב טוב פאר אלע 
מים  מקור  דער  מקור,  העכסטן  דער  עפנט  ער  ווייל  עולמות, 
(של"ה מסכת תמיד פ) חיים...." 
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דער גרויסער גאון רבי פינחס עפשטיין זצ"ל דער ראש בית דין פון די עדה החרדית אין 
אמט  זיין  אלץ  שבקדושה.  דבר  יעדן  אויף  קנאות  זיין  מיט  באקאנט  געווען  איז  ירושלים, 
פון  תעודות  די  געבן  צי  געשטעלט  געווען  אויך  ער  איז  החרדית  עדה  די  פון  דין  בית  אין 
די מהודר'דיגע כשרות פאר די געשעפטן און פאבריקן וואס זענען אדורך זיין שטרענגע 

אונטערזוכונג.
ס'איז נישט גרינג געווען צו באקומען פון אים אזא תעודה, ווייל ער איז געשטאנען מיט א 
פעסטקייט און מיט א שטארקע הקפדה אויף יעדע פינטל פון די אנוייזונגען פון בית דין, 
אז עס זאל פונקטליך אויסגעפירט ווערן אן קיין שום פשרות. דאס האט צוגעברענגט צו די 

הצלחה פון די כשרות וואס איבער די גארער וועלט פארלאזט מען זיך אויף דעם.

אויסער זיין שטיין פעסט אויף די ענין פון כשרות, האט דער ראב"ד זיך אפגעהאלטן פון צו 
געבן א הכשר אויף פאבריקן וואס האבן ארויסגעגעבן פראדוקטן וואס זענען געווען בגדר 
מותרות, ער האט גע'טענה'עט אז עס נישט בארעכטיגט צו נעמען אויף זיך אזא גרויסע 

אחריות אויף אזעלעכע זאכן וואס זענען נאר מותרות.

אלץ זיין גרויסע אחריות פלעגט ער פון מאל צו מאל אנקומען פלוצלינג צו די פאבריקן. 
צו  כדי  פלוצלינג  אנקומען  ער  פלעגט  הבד"ץ  חברי  די  גאונים  אנדערע  די  מיט  צוזאמען 
קענען ריכטיג קאנטראלירן פון די נאנט אויף מ'פאלגט טאקע אלעס וואס בית דין האט 
גאנצע  א  גע'פסל'ט  האט  ער  אז  פאסירט  האט  מאל  צוויי  אדער  איינמאל  נישט  געהייסן. 
פלוצליג'דיגע  אזא  פון  רעזולטאט  א  אלץ  תעודה  די  זיי  פון  גענומען  אוועק  און  פאבריק 

באזוך.
א  אויף  אנגעקומען  דין  הבית  חברי  נאך  מיט  ראב"ד  דער  איז  פעלער  די  פון  איינע  אין 
א  געווען  איז  אייגנטימער  דער  וואס  נאשערייען  פון  פאבריק  א  אין  באזוך  פלוצליג'דיגע 

טייערער איד, א בר אוריין און א ירא שמים.
ווען זיי זענען אריין אין די פאבריק איז דער בעל הבית איבערראשט געווארן זיי צו זעהן, 
אלע  אין  זיי  מיט  שפאצירן  צו  אנגעהויבן  און  זיי  צו  צוגעשטעלט  זיך  האט  ער  אבער 
האבנ'דיג  מורא  ציטער,  מיט  פול  זייט  אין  שטייט  ער  ווען  פאבריק,  די  פון  אפטיילונגען 
טאמער מ'וועט חלילה טרעפן עפעס אזאך וואס דורך דעם וועט ער פארלירן די תעודה 

אויף זיין כשרות.

אינעם  שפאצירט  הדין  בית  חברי  די  מיט  ראב"ד  דער  האבן  צייט  לאנגע  א  פון  לויף  אין 
פאבריק, ווען זיי קוקן איבער יעדע מאשין עקסטער, און זיי הערן זיך צו די ערקלערונגען 

פון דער אויפזעהער.

ענדליך האט זיך געענדיג דער באזוך ווען די בית דין זענען אינגאנצן צופרידן, דער פאבריק 
איז געשטאנען אין אלע פאדערונגען פון די וועד הכשרות, און די רבנים האבן אויך ארויס 
דארט  מ'האט  וואס  ארדערונגען  כשרות  ספעציעלע  די  פון  התפעלות  זייער  געברענגט 

איינגעפירט.
בעפאר זיי האבן זיך ארויס געזלאזט אויפן וועג צוריק האט זיך דער ראב"ד געזעגנט פון 
האט  הבית  בעל  דער  ווען  איבערראשונג  זייער  געווען  איז  גרויס  ווי  און  הבית,  בעל  דעם 

זיך אנגערופן:

עלי  פון  ווערטער  די  פון  גמרא  די  דרש'נט  ב)  (לא  ברכות  מסכת  אין  גמרא  אין  "רבותיי, 
הכהן פאר חנה די מוטער פון שמואל, נאך וואס ער האט געמיינט אז זי איז אנגעטרונקען 
(שמואל א' א יז): "ְלִכי ְלָׁשלֹום ֵואֵהי ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן ֶאת ֵׁשָלֵת ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת ֵמִעּמֹו" - "פון דא 
לערנען מיר ארויס אז אויב מ'איז איינעם חושד מיט א זאך וואס עס איז נישט ריכטיג, דארף 
מען אים איבער בעהטן, און עס איז נישט גענוג, נאר מ'דארף אים אויך בענטשן". פון די 
ברכה, לויט ווי עס איז פאר ענק באקאנט האט חנה זוכה געווען צו א ישועה למעלה מדרך 

הטבע, און זי איז געהאלפן געווארן מיט א קינד"

"דאס  ווערטער:  זיינע  פארגעזעצט  האט  און  געוויין  א  מיט  אויסגעבראכן  ער  האט  יעצט 
וואס ענק זענען געקומען אויף א פלוצליג'דיגע באזוך, איז עס ווייל ענק האבן מיר חושד 
געווען און זיך געקווענלקלט אין מיין ערליכקייט, יעצט אז די אונטערזוכונג איז אריבער 
חושד געווען  מען אויך  האט  מיר  אז  קומט אויס  הילף,  מיטן אויבערשטנ'ס  מיט הצלחה 
מיין  מיט  ווערטער: "איך  זיינע  אויסגעפירט  ער  האט  ריכטיג".  נישט  איז  וואס  אזאך  מיט 
פרוי ווארטן שוין אסאך יארן געהאלפן צו ווערן מיט קינדער, און די דאקטורים האבן שוין 
אויפגעגעבן, דעריבער בעהט איך יעצט פון ענק אז אזוי ווי עלי הכהן בשעתו, זאלן ענק 
מיר אויך איבערבעהטן און גוזר זיין בגזירת בית דין אז מיר זאלן געהאלפן ווערן מן השמים 

מיט א קינד!"
זיינע  געזאגט  האט  מענטש  דער  אפיס,  די  אין  געשוועבט  האט  שטילקייט  שטארקע  א 

טענות מיט געפיהל, און איז געווען קלאר און שטארק!

נאך א קורצע צייט פון זיך אדורך רעדן מיט די אנדערע חברי הבית דין, האט רבי פנחס 
געזאגט מיט א שטארקע שטימע: "נאך וואס מיר - די חברי בית הדין – האבן זיך צוזאמען 
אדורך גערעדט איבער די טענה פון דעם איד, זעהן מיר איין אז ער איז גערעכט מיט זיינע 
יאר  צום  אז  צו  מיר  זאגן  דעם  און אנוואונטשן, וועגן  אים איבערבעהטן  מיר  רייד, דארפן 

וועט ער מיט זיין פרוי זוכה זיין צו א יונגל מיטן אויבערשטנ'ס הילף".

און טאקע אזוי, אזוי ווי דער בית הדין האט גע'פסק'נט אזוי איז געווען, און אנדערשט פון 
אלע אויסזוכטן פון די דאקטורים האבן די פאר פאלק זוכה געווען א יאר ארום צו האלטן 

זייער אייגן קינד צו די פרייד פון אלע זייערע באקאנטע.
באלד האט זיך דער פאטער געאיילט צו גיין צום הויז פונעם ראב"ד כדי אים מבשר זיין אז 
זיין ברכה איז טאקע פארווירקליכט געווארן, און האט אים איינגעלאדנט צו זיין דער סנדק 
ביי די ברית וואס וועט פארקומען אין די שמחות - זאל אין די שפיטאל 'ביקור חולים'. דער 
רב האט זיך מיטגעפרייד מיט זיין שמחה, און האט אנגענומען די איינלאדענונג און אים 

ווארעם אנגעוואונטשן.

נאך וואס ער איז ארויס האט דער ראב"ד געזאגט פאר הרב אברהם אהרן שיינבערגער דער 
אויפזעהער אויף די כשרות וואס איז געזיצן נעבן אים: "ס'איז קלאר אז ביז א קורצע צייט 
וועלן אלע רעדן איבער די 'מופת' וואס האט דא פאסירט, אבער דו זאלסט וויסן אז עס איז 

אינגאנצן נישט קיין 'מופת'".

און דער ראב"ד האט פארגעזעצט זיינע ווערטער: "ווען איך בין צוריק צו מיין שטוב נאך 
אונזער באזוך אין די פאבריק, האב איך פלוצלינג אנגעהויבן צו טראכטן אויך די שווערע 
גרויסער  א  בין  איך  אז  דאך  טראכט  יענער  מיר;  אויף  גענומען  האב  איך  וואס  אחריות 
מענטש, ער איז זיכער ביי זיך אז דער ראב"ד פון ירושלים האט א כח צו גוזר זיין אין די בית 
דין של מעלה, און וואס וועט געשעהן אויב חלילה ס'וועט נישט מקויים ווערן די ברכה – 

קען דאך דאס צוברענגען צו א חילול ה'...

האב איך גענומען דעם ספר תהלים אין מיין האנט און אין לויף פון עטליכע שעות האב 
איך זיך אויסגעגאסן דאס הארץ מיט טרערן צום באשעפער אין הימל אז ער זאל שענקען 
דעם איד א ישועה. און ברוך ה' אז מיין תפילה איז אנגענומען געווארן און דער איד איז 

געהאלפן געווארן.
'ויעמוד פנחס ויפלל' ח"א עמ' 168; 'טיב הקהילה' חג הסוכות עמ' תשעה

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א יונגל – דורך די גזר דין פון בית דין
צ"ל
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דורך די ג

נאך די קאפיטל פון די עקידה פירט מען זיך צו זאגן די תפילה פון "לעולם יהא אדם", די מקור פון די 
תפילה איז שוין א אלטע מקור, אזוי ווי דער 'שבלי הלקט' (תפילה ו) ברענגט:

"מיר האבן געלערנט אין סדר אליהו רבא: "ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות" (איכה ב יט) – די כוונה 
'רעב' איז פון הונגעריג פון דברי תורה, אזוי ווי עס שטייט (עמוס ח יא): "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה'  פון 
אלוקים ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ א ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוא ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשמַֹע ֵאת ִּדְבֵרי ה'". און אויף דעם 
איז געזאגט געווארן: לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו ישכים 
אנחנו  צדקתינו  על  לא  העולמים  כל  רבון  ויאמר:  אינדערפריה]  אויפשטיין  זאל  ער  [=און  וישחיר 
מפילין תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים וכו'. און די קדמונים ז"ל האבן איינגעפירט מ'זאל עס זאגן 

יעדן טאג בעפאר מ'הייבט אן צו לויבן". 

זיי  אויף  מ'האט  וואס  דורות  די  אין  קובע  מען  האט  נוסח  "די  שרייבט:  ח)  מו  (או"ח  'לבוש'  דער  און 
גוזר געווען אז זיי זאלן נישט ליינען קר"ש און זיי האבן עס געדארפט ליינען אין די באהעלטעניש, 
'לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר' וכו', ד.מ.; אז אויך נאך וואס די גזירה  דעריבער הייבט מען אן 
איז בטל געווארן און מ'קען אים שוין דינען בגלוי, פון דעסוועגן דערמאנט מען אז יעדער איד זאל 
זיין א ירא שמים אויך בסתר, ד.מ. אז ער זאל זיין תוכו כברו [אינערליך פונקט ווי אינדרויסן]... און 
השמד איז  דעם וואס די גזירת  דעם אויבערשטן אויף  מ'לויבט  שמך ברבים', אז  'מקדש  מ'ענדיגט: 

בטל געווארן און מיר קענען שוין פארהייליגן זיין נאמען ברבים אומבאהאלטן".

די באדייט פון 'ירא שמים'
די באדייט פון די באגריף 'ירא שמים' ערקלערט דער גאון רבי חיים וואלאזשינער זצ"ל ('רוח חיים' אבות 
ד ד) אז דאס איז איינער וואס האט מורא פון די קלקול וואס ווערט אין די עולמות העליונים פון דעם 

וואס דער מענטש טוהט א נישט גוטע זאך אויף די וועלט, אזוי ווי רבי חיים וויטאל זאגט אויפן פסוק 
(במדבר ל ג) "א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה": א מענטש זאל אכטונג געבן נישט צו מחלל זיין 

אפילו א גרינגע דיבור פון אים, ווייל יעדע זאך וואס עס קומט ארויס פון זיין מויל מאכט א רושם אין 
די עולמות העליונים.

און אין סידור 'עיון תפילה' פונעם בעל 'הכתב והקבלה' עקלערט ער אז 'יראת שמים' איז טייטש יראת 
הרוממות פון השם יתברך'ס גרויסקייט, און פארוואס זאגט מען 'לעולם', ווייל עס איז נישט פארהאן 
א מענטש וואס דארף נישט צוקומען צו די מדריגה פון 'יראת שמים' כדי ער זאל ניצול ווערן פון א 
זינד. ווייל אויך דער גרעסער תלמיד חכם וואס לערנט תורה און איז פארנומען מיט מצוות, פעלט 
אים אויס ער זאל האבן יראת שמים. ווייל נישט אלע צייטן זענען אייניג, און אמאל קען אויך דער חכם 
אריינפאלן אין עצבות און טרויער אין זיין עבודת ה', און דעמאלטס וועלן אים ארויף קומען אויפן 
געדאנק שלעכטע מחשבות, און ווען זיין יצר הרע וועט זיך שטארקן איבער אים וועט ער נישט האבן 
קיין כח זיך צו שלאגן מיט אים – און ער וועט חלילה נכשל ווערן צו הערן וואס דער יצר רעדט צו 
אים, און זיין תורה און עבודה וועלן אים נישט העלפן. דעריבער איז נישט פארהאן קיין וועג צו ניצול 
ווערן פון א עבירה נאר דורך די כח פון יראת שמים און יראת העונש, וועגן דעם זאגט מען: 'לעולם'.

בסתר ובגלוי
לויט די חשיבות וואלט מען לכאורה געדארפט דערמאנען 'גלוי' בעפאר 'סתר', ווייל עס איז גרינגער 

פאר א מענטש צו מורא האבן פון השי"ת בגלוי מער ווי בסתר?

שטייט אין 'בינה לעתים' (ח"א דרוש לז) אזא פשט: עס איז גרינגער פאר א מענטש צו האבן יראת שמים 
בשעת ווען ער איז מקיים די מצוות וואס זייער טעם איז באהאלטן פון אים, אבער די מצוות וואס עס 
דאכט זיך אים אז ער פארשטייט זייער טעם, איז ער בדרך כלל מקיים אלץ זיין פארשטאנד און נישט 
אלץ זיין אינערליכער יראת שמים. דעריבער זאגן מיר: "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי" – 
נישט נאר די מצוות וואס זייער טעם איז באהאלטן פון זיין פארשטאנד זאל ער מקיים זיין מיט יראת 
שמים, נאר אויך די מצוות וואס זייער טעם איז אנטפלעקט זאל ער אויך מקיים זיין מיט יראת שמים, 

צו מקיים זיין די באפעל פונעם באשעפער – דער מלך פון דער וועלט.

די  מקיים  איז  וואס  דער  במציאות  נח):  (פרשת  משה'  'ישמח  דער  ערקלערט  אופן  אנדערן  א  אויף 
מצוות באהאלטענערהייט איז אים גרינגער אינזין צו האבן לשם שמים, און די שווערע ארבעט איז 
אז אויך די מצוות וואס ווערן געטוהן אין די עפנטליכקייט זאל אויך זיין לשם שמים און נישט אלץ 

זיין אייגענע כבוד.

מ'דארף  וואס  זאכן  די  ביי  אויך  אז  ובגלוי",  בסתר  שמים  ירא  אדם  יהא  מיר: "לעולם  זאגן  דעריבער 
טוהן אין די עפנטליכקייט זאל ער זיך נישט אפהאלטן פון עס צו טוהן ווי עס דארף צו זיין ווייל ער 
האט מורא פון כבוד א.ד.ג., נאר ער זאל זעהן אז ער זאל צוקומען צו די מדריגה פון אהבת ה' יתברך 

און יא אינזין האבן לשם שמים.

אויך אין די עפנטליכקייט – קען מען נישט אן קיין יראת שמים
רבנים  די  זענען  איירופא,  יהדות  אין  נעגל  אירע  אריינגעשטאכן  האט  השכלה  די  וואס  צייט  די  אין 
האבן  ישראל  רשעי  די  ווען  מציאות  געווענליכע  קיין  נישט  פאר  געשטאנען  ישיבות  ראשי  די  און 
זענען  אסאך  זייער  און  מדרשים  בתי  די  און  ישיבות  די  אין  ביכער  גיפטיגע  זייערע  אריינגעברענגט 

ליידער אוועק געפאלן.

עטליכע רבנים זענען אריין צום צדיק רבי איצעל'ע בלאזער זצ"ל און אים דערציילט מיט התפעלות 
אויף די גדלות פון עטליכע ישיבה בחורים וואס האבן געטראפן א עצה וויאזוי זיך צו קענען מתגבר 
זיין איבער די שווערע נסיונות, זיי זענען אוועק פון זייערע אכסניות און זיך אריבער געצויגן אין בית 
המדרש אריין – וואו דארט אין די עפנטליכקייט וועלן זיי גרינגער קענען ביישטיין די נסיון פון צו 

ליינען די גע'אסר'טע ביכער.

ווייטער  זאל  זיי  אז  זארגן  דארפן  ענק  "אבער  געזאגט,  איצעל'ע  רבי  זיי  האט   – גוט"  זייער  איז  "עס 
לערנען מוסר ספרים, ווייל אן קיין מוסר, אויך אויב זיי וועלן גיין נעכטיגן אינעם ארון קודש, וועלן זיי 

דארט אנצינדן א ליכט און ליינען וואס ס'גלוסט זיך זיי..."

א בליק לויטן סדר פון דאווענען א בלתעתענה אמונים  ם 
די תפילה פון 'לעולם יהא אדם' (א)

מע


