
פרשת קדושים

בס"ד

אריינקוקן אין סידור – איז א תיקון אויף די ראיה
"ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם ֵואֵהי ַמֵּסָכה א ַתֲעׂשּו ָלֶכם" (יט ד)

האט געזאגט הרה"ק רבי מנחם מנדל פון סטריקוב:
עס איז באקאנט אז וואס א מענטש זעהט ווערט אריינגעקריצט 
טיף אין זיין הארץ, אזוי ווי עס שטייט (במדבר טו לט): "ְוא ָתתּורּו 
ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם", ערקלערט רש"י (שם): "די אויג זעהט 
און די הארץ גלוסט און די קערפער טוהט די עבירה", דעריבער 
ווארנט אן די תורה: "ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם", מ'זאל זיך אויך נישט 
ווענדן צו קוקן אויף די אפגעטער, ווייל פון דעם אליין קען מען 

חלילה צוקומען צו "ֵואֵהי ַמֵּסָכה א ַתֲעׂשּו ָלֶכם".
רבי  סטריקובער  דער  האט  געדאנק  מוסר  שטארקער  א  גאר 
שטארקט  ווי  ווייסן  מיר  וואס  דעם  פון  געלערנט:  ארויס  דא  פון 
ווירקט די ראיה אויף די זעהל, דארפן מיר זיך איינגעוואוינען צו 
קוקן שטענדיג אויף גוטע זאכן. און ווייל דורכ'ן טאג טרעפט זיך 
אן דער מענטש מיט אסאך נישט גוטע ראיות, וועגן דעם איז ראוי 
הייליגע  די  אין  קוקן  ער  זאל  דאווענען  בשעת'ן  הפחות  לכל  אז 
אותיות וואס איז אין סידור, ווייל עס איז נישט קיין ספק אז קוקן 
אויף די אותיות וועט משפיע זיין אויף זיין נפש און עס וועט אים 

'בישישים חכמה' עמ' פההעלפן צו זיין הייליג.

מקדים זיין די קרבן צו די צרה
"ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו" (יט ה)

פארוואס קוועטש די תורה די ווארט "ִלְרֹצְנֶכם"?
נאך  געווענליך  זצ"ל:  קלוגער  שלמה  רבי  גאון  דער  ערקלערט 
קרבן  א  צו  ער  זאגט  מענטש,  א  אויף  צרה  א  קומט  עס  וואס 
תפילות  די  געווען  מתקן  מען  האט  צייטן  אונזערע  אין  [און 
אנשטאט די קרבנות (תענית כו ב)], כדי אז די זכות זאל אים העלפן 
געראטעוועט ווערן פון די צרה, קומט אויס אז ער איז ווי א 'אנוס' 

ביים צוזאגן דעם קרבן.
ִלְרֹצְנֶכם  ַלה'  ְׁשָלִמים  ֶזַבח  ִתְזְּבחּו  "ְוִכי  תורה:  די  זאגט  דעריבער 
דאס  ווייל  אן,  קומט  צרה  די  ווען  ביז  נישט  ווארט  ִּתְזָּבֻחהּו", 
בעסטע קרבן און אויך דאס בעסטע דאווענען איז ווען עס איז פון 
די אייגענע ווילן און נישט ווען עס איז באונס, אזוי ווי חז"ל זאגן 
תפלה  די  זיין  מקדים  מענטש  א  זאל  "שטענדיג  ב):  מד  (סנהדרין 

'אמרי שפר'צו די צרה".

למען נחדל מעושק ידינו
"א ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲע ְוא ִתְגזֹל" (יט יג)

אסאך וואונדערן זיך פארוואס פונקט אין די דערהויבנסטע צייט 
פונעם יאר – ביים דאווענען נעילה, בעהטן מיר דעמאלטס "למען 
קיין  אן  עבירות  אסאך  פארהאן  זענען  עס  ידינו",  מעושק  נחדל 
צאל אויף וואס מיר דארפן בעהטן, פארוואס פונקט אויף די זינד 

בעהט מען?
אין  טרעפן  מיר  אז  ב"ק)  מסכת  (סוף  שיף  מהר"ם  דער  ערקלערט 
המבול  דור  פונעם  דין  גזר  שלעכטע  די  אז  א)  קח  (סנהדרין  גמרא 
לויט  גזל,  פון  עבירה  די  צוליב  נאר  געווארן  פאר'חתמ'עט  איז 
נעילה,  פון  צייט  די  אין  דוקא  אז  פארשטיין  מיר  קענען  דעם 
מיר  אז  בעהטן  צו  צייט  פאסיגסטע  די  איז  מ'חתמ'עט,  ווען 
זאלן זיין אפגעהיטן פון גזל, כדי אז חלילה פאר אונז זאל נישט 

פאר'חתמ'עט ווערן א שלעטער אורטייל צוליב די זינד.
*

דער חפץ חיים האט אין יום כיפור אין יאר תרע"ז, בעפאר נעילה, 
אזוי געזאגט:

"מיר שטייען יעצט אין די לעצטע מינוטן פארן חתמ'ענען 

אונזער גזר דין. עס איז זיכער אז יעדער האט תשובה געטוהן אויף 
די עבירות וואס זענען בין אדם למקום און זיך אונטער גענומען 
אז פון יעצט און ווייטער וועט ער זיך אויפפירן ווי עס דארף צו 
זיין. אויך אויף די עבירות וואס זענען בין אדם לחברו האבן מיר 
געווען  מוחל  האבן  מיר  און  זכה'  'תפילה  ביי  געווען  מתוודה  זיך 

איינער פארן צווייטן.
עס איז נישט געבליבן פאר אונז וואס מיר דארפן נאך פאררעכטן 
אן  פארגעסן  ווערן  וואס  חובות  'קליינע'  די  גזל,  פון  זינד  די  נאר 
יום  איז  עבירות  אזעלעכע  אויף  שעצן.  גרינג  פון  אדער  וויסן  צו 
וועלן  ענק  ווען  אז  עצה  מיין  איז  דעם  אויף  מכפר.  נישט  כיפור 
זאגן "למען נחדל מעושק ידינו", זאלן ענק זיך מקבל זיין אז אין 
די נאנטע טעג וועלן ענק זיך פראבירן צו דערמאנען פאר וועמען 
ענק זענען שולדיג, אזוי אויך זאלן ענק מוחל זיין בלב שלם פאר 
שולדיג  זענען  זיי  אויב  חובות  אזעלעכע  אויף  פריינד  ענקערע 

געבליבן פאר ענק."
'שיחות החפץ חיים' ח"ב עמ' כט

תפילה – איז די בעסטע השתדלות!
"א ַתֲעמֹד ַעל  ַּדם ֵרֶע" (יט טז)

אים  קענסט  דו  ווען  שטארבט  ער  ווי  צוקוקן  נישט  טארסט  "דו 
ראטעווען, צ.ב.ש. ער דערטרונקט זיך אין א טייך" (רש"י)

בפשטות  ב):  סי'  (ח"ג  אגרות  זיינע  אין  שרייבט  איש'  'חזון  דער 
א  אויף   "ֵרֶע ַּדם  ַעל   ַתֲעמֹד  "א  פון  ציווי  די  זיך  באציהט 
ער  ווען  טוהן  דארף  מענטש  א  וואס  השתדלות  גשמיות'דיגע 
זעהט זיין פרינד געפינט זיך אין א צרה. אבער מיר דארפן וויסן אז 
די השתדלות איז נאר ווי א 'פריעת חוב' וואס ליגט אויף אונז, און 
איז חלילה נישט געגעבן געווארן כדי מיר זאלן טראכטן אז "כוחי 
ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה". דעריבער דער וואס דאוונט און 
בעהט אויף זיין חבר וואס געפינט זיך אין א צרה, טוהט מער אויף 

ווי דער וואס ראטעוועט בפועל.
ריכטיג טאקע אז דער וואס זעהט אז זיין חבר דערטרענקט זיך 
אין א טייך, און ער האט די מעגליכקייט אים צו ראטעווען, אבער 
ער האלט זיך אפ פון דעם און שטעלט זיך דאווענען, איז ער דאך 
ווי א רוצח! אבער פון די אנדערע זייט, אויב ווייסט ער אז ער קען 
נישט יענעם ראטעווען, און פון דעסוועגן איז ער פארנומען מיט 
פוסטע פראבונגען כדי צו בארוהיגן זיין געפיהל, איז זיכער אז אין 
אין אזא פאל איז דאס בעסטע וועג זיך צו שטעלן דאווענען, ווייל 

תפילה איז די עיקר.
*

אין דעם ענין פלעגט צו זאגן מרן הגרי"ז פון בריסק: געווענליך, 
ווען מ'הערט איבער א פאל פון א קראנקער וואס געפינט זיך אין 

א שווערן צושטאנד, באלד נעמט מען זיך צוזאם צו בעהטן און 
דאווענען אויף אים. אבער אין די מינוט וואס מ'הערט אז עס איז 
שוין פארהאן א געוויסע פארבעסערונג אין זיין צושטאנד, באלד 
לאזט מען נאך די התעוררות פון צו דאווענען. עס איז געגליכן צו 
רפואה  געוויסע  א  נעמען  צו  אנגעהויבן  האט  וואס  קראנקער  א 
וואס וועט אים מיטן אויבערשטנ'ס הילף ראטעווען זיין לעבן, און 

אין די מינוט וואס עס הייבט אן צו ווירקן נעמט מען אים אוועק 
גייט   – אזוי  טוהט  וואס  דער  אז  זיכער  דאך  איז  עס   – רפואה  די 

'פניני רבינו הגרי"ז' עמ' מבזיכער אריין אין די גדר פון א 'רודף'!

"נחפשה דרכנו, ונח - קורה"
"הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת  ֲעִמיֶת ְוא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא" (יט יז)

וואונדער  איך  געזאגט:  האט  טרפון  רבי  געלערנט,   האבן  "מיר 
ווען  אן  נעמט  וואס  איינער  פארהאן  איז  דור  דעם  אין  אויב  זיך 
פאר  מען  זאגט  אויב  ווייל  מוסר-רייד;  מיט  אים  מ'שטראפ'ט 
דיר,  פון   - זינד  קליינע  א  ד.מ.   - שפענדיל  א  אוועק  נעם  איינעם 
זאגט מען אים צוריק, נעם אוועק פון דיינע אויגן דעם 'קורה' – דעם 

גרויסן באלקן, ד.מ. א גרויסע זינד" (ערכין טז ב)
אויב אזוי אויף וועלעכע וועג קען מען מוסר זאגן אין דעם דור? 
זאגט  וואס  דער  אויב  וואלאזשינער:  חיים  רבי  גאון  דער  זאגט 
רעכנט זיך אריין צוזאמען מיט די וואס הערן אים צו, דעמאלטס 
אויך  זיך  זאל  ער  זאגן  קענען  נישט  אים  צוהערהער'ס  די  וועלן 

פאררעכטן.
בדרך מליצה קען מען עס מרמז זיין אין די פסוק אין איכה (ג מ) 
וואס מיר זאגן עס יעדן טאג ביי תחנון: "ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה 
ְוָנׁשּוָבה ַעד  ה'" – אויב מיר וועלן זאגן מוסר פאר א צווייטן אויף א 
וועג פון 'נחפשה דרכינו', מיר זאלן אינאיינעם איבער קוקן אונזער 
מעשים, וועט זיין "ְוַנְח-קָֹרה"; די טענה פון נעם אוועק די 'קורה' 

שו"ת 'מנחת יצחק' ח"ד סי' פוועט נישט שווער זיין.

ענטפערן 'אמן' נאך א 'מי שברך'
"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו" (יט יח)

דער 'ערוך השולחן' (או"ח רטו א) שרייבט:
"ווען מ'הערט אז מ'זאגט אויף איינעם א 'מי שבירך', איז ראוי מ'זאל 
'ואהבת  ענטפערן אמן, און מיט דעם איז מען מקיים די מצוה פון 

לרעך כמוך'"
עס האט דערציילט הגאון רבי דוד מאשקאוויטש דער באהניאדער רב:

דער באקאנטער גאון רבי שמואל ענגיל פון ראדעמישלא איז אמאל 
און  חיים',  'דברי  דער  רבי'ן  זיין  ביי  שבת  א  אויף  צאנז  אין  געווען 
דער דברי חיים האט באמערקט ווי ער קוקט אריין אין א ספר ביים 

ליינען בין גברא לגברא.
נאכן דאווענען האט דער 'דברי חיים' אים גערופן און געזאגט: כאטש 
אז איך ווייס אז דו ביזסט א בקי אין הלכה און דו ווייסט אז מ'מעג 
לערנען בשעת'ן ליינען בין גברא לגברא, פון דעסוועגן אויף איין זאך 
וויל איך דיך מעורר זיין, עס קען דאך זיין אז דעמאלטס זאגט מען 
'אמן'  ענטפערן  דיין  קען  אפשר  און  קראנקן,  א  אויף  שברך'  'מי  א 

צוהעלפן אז יענער זאל האבן א רפואה.
'גשמי ברכה' עמ' תצד

די איסור פון רעדן – און בפרט ביים דאווענען!
"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (יט ל)

האט  יוסף,  פורת  ישיבת  ראש  זצ"ל  צדקה  יהודא  רבי  גאון  דער 
אמאל באמערקט א נייע צעטיל וואס מ'האט אויפגעהאנגען ביים 
לדבר  לא  "נא  געשטאנען:  איז  דארט  און  שוהל,  פון  אריינגאנג 

בבית הכנסת בשעת התפילה וקריאת התורה".
א  צוגעשריבן  האט  און  פעדער,  זיין  ארויסגענומען  ער  האט 
צוגעלייגט  ער  האט  נאכדעם  און  הכנסת',  'בבית  נאך  שטרעכיל 
די  ארומיגע:  זיינע  פאר  ערקלערט  ער  ווען  'ובפרט',  ווארט  די 
נוסח פון די מודעה קען פארנארן, אז נאר בשעת'ן דאווענען טאר 

מען נישט רעדן אין שוהל, ווען באמת אלץ די הלכה פון 'מורא 
מקדש', טאר מען אינגאנצן נישט רעדן אין א שוהל.

'ומתוק האור'

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
די ראיה יף

פע ם

"ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ֲאִני ה' ֱאקֵיֶכם" (יט כ)

הגה"ק רבי נפתלי כ"ץ דער 'סמיכת חכמים' שרייבט אין 
'ספר הצוואה' (אות כא):

אנגערופן  ווערט  כוונה  מיט  אמן  ענטפערט  וואס  דער 
א 'קדוש', און א רמז אויף דעם: "כִּי ֲאִני" איז בגימטריה 

'אמן'. 

מֹוָך" ֲעָך ּכָ ר≈ ָּ̇ ל¿ ָ‡ַהב¿ "ו¿

„ער וו‡ס ענטפערט ‡מן ‡ויף ‡ 'מי ˘ברך' וו‡ס מ'ז‡‚ט 
ווייטן ‡יז ער מ˜יים מיט „עם „י מˆו˙ ע˘ה פון  ‡ויף ‡̂ 
ערוך ה˘ולחן ‡ו"ח רטו ‡ "ו‡הב˙ לרעך כמוך".  

הלים  מרן ה‚ר˘"ז ‡ויערב‡ך זˆ"ל ה‡ט מ˜פי„ ‚עווען ‡ז נ‡ך וו‡ס מ'ה‡ט ‚עז‡‚ט̇ 
חזן  בעפ‡ר „ער  ˘והל  פון  ‚יין  ני˘ט ‡רויס  מען  ז‡ל  ר"ל,  חולה  בˆיבור ‡יבער ‡ 

ענ„י‚ט ני˘ט ˆו ז‡‚ן „עם 'מי ˘ברך', כ„י מ'ז‡ל ענטפערן '‡מן' נ‡כ„עם.
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דאס האט פאסירט אין ענדע חודש אלול ה'תש"ע.
דעם  אין  געפארן  פרוי  זיין  מיט  מ. צוזאמען  משה  ר'  איז  עלעף אזייגער ביינאכט  ארום 
טונקעלן גאס וואס דרייט זיך ארום ווי א שלאנג, אויפן וועג צום שטעטל 'מעלה אפרים' 

וואס איז אין געגנט פון 'בקעת הירדן', דארט וואוינען זיי אין די לעצטערע יארן.
אז  געווינקען  זיי  האט  ווילד  זייער  זיי  אונטער  געפארן  איז  וואס  אויטא  אראבישע  א 
ערשטע  די  אין  פאראויס,  פארן  קענען  זאלן  זיי  כדי  זייט  די  צו  מער  רוקן  זיך  זאלן  זיי 
געלעגנהייט האט זיך ר' משה טאקע גערוקט צו די זייט, ווען ביי זיך אין הארץ דאנקט 
ער דעם אויבירשטן אז ער האט אים נישט באשאפן אזוי ווי די ווילדע חיות וואס טוהן 
גרינגשעצן אין זייער לעבן און אין די לעבן פון אנדערע נאר כדי צו פארדינען עטליכע 

מינוט.
געשטעלט  זיך  האט  און  איילעניש  זיין  פארשטארקט  האט  זיי  אונטער  פון  אויטא  די 
ער זיך ווילדערהייט אפגעשטעלט און  האט  צו פארן ווייטער  פאראויס, נאר אנשטאט 
זיי פארמאכט די וועג פון צו קענען פארן ווייטער, און פון יענע מינוט האט אלעס גאר 

שנעל פאסירט:
א אראבישער טעראריסט אנגעוואפנט מיט א רעוואלווער איז ארויס פון זיין אויטא, און 
פון גאר נאנט האט ער אנגעהויבן צו שיסן אויף די אויטא פון ר' משה און זיין פרוי. נישט 
ווייניגער פון זיבעצן קוילן האט דער טעראריסט אנגעיאגט צו שיסן צו זייער ריכטונג, 
קויל  איין  אויסער  פאסירט,  באגרייפן  נישט  עס  קענען  מיר  וואס  נס  מורא'דיגע  א  ווען 

וואס איז געלונגען אין די פוס פונעם דרייווער, האבן די אנדערע קוילן נישט געציהלט.
דער טעראריסט, ווי עס זעהט אויס איז געווארן אינגאנצן איבערראשט פון זיין דורכפאל, 
איז שנעל געלאפן צו זיין אויטא עס אנפילן, און אין די איינציגסטע סקונדעס האט ר' 
משה וואס איז פארוואונדעט געווארן אויף זיין פוס, מיט א געוואלדיגע קאלטקייט, און 
מיט פול סיעתא דשמיא, אנגעיאגט ארויס שלעפן זיין פרוי פון דעם געלעכערטן אויטא 
און איר צוגעאיילט זי זאל אנטלויפן צוזאמען מיט אים אראפ אין תהום וואס איז געווען 

אויף די רעכטע זייט פון די וועג.
אין א געווענליכע צייט איז די דרייסטע געדאנק געווען נאריש און מסוכנ'דיג. עס רעדט 
זיך פון א שטיינערדיגע תהום וואס איז טיף דרייסיג מעטער, ווען זיי האבן נישט ביי זיך 

מיט וואס זיך צו קענען באשיצן פון זייערע פיינט.
אבער ווען זייער לעבן איז געווען אנגעהאנגען אויף א האר, און אין יעדע סקונדע קען דער 
טעראריסט צוריק קומען ווען ער האט מיט זיך זיין רעוואלווער מיט נייע קוילן, און זיי 
הרג'ענען מיט א זיכערקייט, האבן זיי נישט געהאט וואס צו פארלירן. זיי האבן אנגעהויבן 
שטרויכלונגען,  מיט  פול  און  טונקל  איז  וואס  וועג,  געדרייטע  די  אין  גיין  אראפ  שנעל 
נישט בעפאר ווען זיי האבן באמערקט ווי דער טעראריסט האט זיך דערנעטערט מיט 

נאך צוויי חברים צו זייער אויטא.
זיין  ווען  שטיינער,  די  אויף  קוילערן  צו  אנגעהויבן  זיך  זיי  האבן  אראפ  וועג  אינמיטן 
געווען  איז  וועלעכע  פרוי  זיין  מיט  ער  און  בלוט,  אסאך  פארלירט  פוס  פארוואונדעטע 
אינגאנצן שאקירט ווערן צוקלאפט פון די פעלזן שטיינער און פון די דערנער וואס זענען 

אויפן וועג.
*

משה  ר'  האט  אונטן.  טיף  ערד  גראדע  א  אויף  געשטאנען  ענדליך  שוין  זענען  זיי  ווען 
ארויס גענומען זיין סעלפאון וואס צום גרויסן ווינדער איז עס נישט ארויס געפאלן פון 

זיין טאש, און האט באלד אנגערופן די פאליציי.
זוכענישן  פון  צייט  שטיק  א  נאך  און  אנגעקומען,  דארטן  זיי  זענען  מינוט  עטליכע  ביז 
האבן זיי געטראפן ר' משה מיט זיין פרוי און זיי האבן זיך שטארק געפלאגט זיי צו ארויס 
נעמען און באנדאשירן זייערע וואונדן, ווען אין די זעלבע צייט האט א אנדערע אפטיילונג 

אנגעהויבן נאכיאגן די טעראריסטן.
ווען אין א צייט שפעטער האט מען זיי געכאפט, האבן זיי דערצילט ביים אויספארשונג 
אז אין לויף פון א לאנגע צייט האבן זיי זיך געלערנט צו קענען אדורכפירן אזא טעראר 
אטאקע, און זיי זענען אזוי זיכער געווען אין זייער הצלחה, אז זיי האבן שוין פון פריער 
געגראבן א גרוב וואו דארט האבן זיי געוואלט באגראבן זייערע קרבנות, און ווי שטארק 

זענען זיי איבערראשט געווארן ווען זיי האבן נישט געקענט אויספירן זייער וואונטש.
*

איין זאך איז געבליבן אום פארשטענדליך; די פאליצאנטן האבן נישט געקענט פארשטיין, 
וויאזוי קען זיין אז אין די טיפענישן פונעם תהום, אין א טיפקייט פון דרייסיג מעטער, 

האבן זיי געקענט ארויס רופן פון זייער סעלפאון.
עס רעדט זיך אין א געגנט וואס אויך אויבן אויפן גאס איז די סערוויס (מעגליכקייט צו 
קלינגען - קליטה) זייער פראבלעמאטיש, און אוודאי אין די טיפענישן, איבערהויפט אז 
נאכדעם האבן זיי אליין אויך נישט געקענט נאך ארויס רופן, און אויך די הצלה לייט וואס 

זענען געקומען האבן זייערע סעלפאון נישט געוויזן קיין צייכן פון קיין סערוויס.
*

ארום א האלבע יאר נאך די געשהעניש, נאך ווען זיין פוס האט זיך שוין אויסגעהיילט, 
האבן זיי אפגעראכטן א גרויסע סעודת הודאה, ווען דער בעל הנס געהאלטן א דרשה 
האט  וואס  ניסים  אפענע  די  פון  קייט  די  גערירטערהייט  אראפגעלייגט  האט  ער  וואו 
צוגעפירט צו זייער הצלה, און פארגעסט נישט צו דערמאנען דעם גרויסן נס אז עס איז 
אים געלונגען ארויס רופן פון זיין סעלפאון אין אזא פלאץ וואו דארט איז איגאנצן נישט 

דא קיין סערוויס. וואס פון דעם איז יעדער איבעראשט געווארן.
משה  ר'  וואו  ישיבה  די  אין  רבנים  די  פון  איינער  געווען  איז  רעדנער  קומענדיגער  דער 
ער  ווען  אנוועזנדע  אלע  איבערראשן  צו  געלונגען  אים  איז  דרשה  זיין  ביי  פאר;  לערנט 
האט געזאגט אז ער האט א לאגישע ענטפער וואס קען קלאר מאכן די נס פון די סערוויס:

צום  האט  ער  ווען  צוריק,  יאר  צעהן  ארום  פאר  אז  משה  ר'  פאר  דערמאנט  האט  ער 
ערשטן מאל געקויפט א סעלפאון, האט ער זיך אויסגערעדט פאר זיינע חברים אז ער 
ציטערט זייער שטארק פון דעם 'יצר הרע' – ווי ער האט עס אנגערופן – וואס ער טראגט 
אין זיין טאש, וועגן דעם האט ער באשלאסן אז ער וועט קיינמאל נישט אריינגיין אין א 

שוהל ווען די סעלפאון איז אין זיין טאש, אפילו ווען עס איז פארלאשן.
זיינע ווערטער האט ער ערקלערט אויף א פשוט'ן וועג; אלע פארשטייען אז א סעלפאון 
וואס איז אנגעצינדן שטערט זייער שטארק פאר די נארמאלע אויפירונג וואס פאסט פאר 
א שוהל, און עס האלט אים אפ פון צו קענען מקיים זיין ווי עס דארף צו זיין די חוב פון 

"ומקדשי תיראו".
קען  טאש  אין  סעלפאון  אנגעצינדענע  א  אז  תורה,  וועגן  סיי  געווארן  געזאגט  איז  דאס 
זייער שנעל צוברענגען אז זיין לערנען זאל ווערן 'קרעים קרעים', און ווען מיר רעדן פון 
דאווענען; עס איז נישט לאגיש אז א מענטש זאל בעהטן: "שמע קולנו... וקבל ברחמים 
איז  עס  ווען  צי  אדער  טאש  זיין  אין  אים  קלינג  סעלפאון  די  ווען  תפלתנו",  את  וברצון 
זיין  זיך  דערנענטערט  אליין  זיך  פון  און  דריזלען,  נאר  ס 'זאל  שטיל  אויף  אנגעשטעלט 

האנט אהין כדי צו קוועטשן אויף קנעפל פון פארלעשן.
אלץ די גוטע קבלה פון ר' משה, האט דער בעל דרשן ווייטער דערציילט, איז געווארן 
א געוואלדיגע חיזוק אין בית המדרש, און אסאך האבן באשלאסן אים נאכטוהן, אזוי אז 
אין זיין זכות איז די שוהל געווארן 'ריין' פון סעלפאונ'ס ביים לערנען און ביים דאווענען.

אויב אזוי איז נישט קיין וואונדער, אז פאר אזא מענטש וואס האט באשלאסן נישט צו 
האלטן א סעלפאון אין זיין טאש כדי ער זאל נישט געשטערט ווערן ביים דאווענען און 
ביים דינען דעם באשעפער, האט אים דער אויבישטער צוריק געצאלט מדה כנגד מדה, 

אז פונקט די סעלפאון האט אים געראטעוועט פון א טויט אורטייל"
'להתעדן באהבתך'

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו - ֲאִני ה'!"
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מקּדׁשי ִּתיָר

"די קאפיטל איז די שטארקייט פון די אידן אויף וואס זיי פארלאזן זיך, און דאס איז זייער זכות וואס זיי האבן 
פארן טאטן אין הימל, וועגן דעם זענען מיר עס געוואוינט צו זאגן א גאנצן טאג, דעריבער איז ראוי אז מ'זאל זיך 

שטארק פארטיפן און אריינטראכטן אין דעם מער ווי אין אנדערע קאפיטלען"
(אברבנאל, בהקדמה לפרשת העקדה)

דאס זאגן די פרשה פון די עקדה איז שוין א פריערדיגער מנהג וואס ווערט געברענגט להלכה אין טור (או"ח א 
ה): "טוב לומר פרשת העקדה", און דער 'בית יוסף' ערקלערט: "כדי צו דערמאנען פארן אויבערשטן די זכות 
אבות, און אויך כדי מ'זאל משעבד זיין דעם יצר הרע צו עבודת השם יתברך, אזוי ווי יצחק האט זיך מוסר נפש 

געווען".
די פוסקים שרייבן, אז כדי מ'זאל קענען ארויס נעמען דאס מערסטע פון די קאפיטל, איז נישט גענוג עס נאר 
צו זאגן, נאר מ'דארף זיך פארטיפן אין דעם אין אירע פירושים, כדי אז פון דעם זאל ער איינערקענען השי"ת'ס 
גרויסקייט, און פון דעם זאל ער זיך אפלערנען דאס חשיבות פון מסירות נפש פאר השי"ת (מג"א או"ח א ח). אין 
דעם קורצן ארטיקל וועלן מיר נישט קענען זיך פארטיפן וויפיל עס פעלט זיך אויס, אבער מיר וועלן פראבירן 

צו קלאר מאכן איר באדייט און די טעם פון עס צו זאגן.
די טעם פון דערמאנען די עקידה

מיט גאר וואונדערליכע ווערטער ערקלערט דער 'סדר היום' (פרשת העקידה) די טעם פון זאגן די פרשה פון די 
עקידה: מיר האבן זיך נישט אויף וואס צו פארלאזן נאר אויף די זכות פון אונזערע עלטערן, וואס דאס האלט 
אונז אין גלות. ווייל די ענין פון די עקידה איז געווען זייער זייער גרויס, סיי אלץ אברהם און סיי אלץ יצחק, אזוי 
ווייט אז דער אויבישטער האט צוגעזאגט פאר די אידן, א אין דעם יום הדין ווען זיי האבן מורא פון די מקטריגים 
וואס ווילן זיי שלעכט'ס טוהן, זאלן זיי דערמאנען די עקידת יצחק און דורך דעם וועט ער אויף אונז רחמנות 
האבן, און מיר דארפן נישט ציטערן, ווייל קיינער קען אונז נישט שלעכט'ס טוהן. דעריבער איז פאסיג אז מיר 
זאלן דערמאנען די ענין פון די עקידה יעדן טאג בעפאר מיר שטעלן זיך דאווענען, ווייל דורך דעם וועט השי"ת 

רחמנות האבן אויף אונז און אננעמען אונזערע תפילות.
זיינע ווערטער ענדיגט דער בעל 'סדר היום' מיט די ווערטער: "און א ערליכער מענטש זאל עס קיינמאל נישט 

אויסלאזן, און ער איז גורם א גרויסע טובה פאר זיך און פאר אלע אידן".
עס זאגן אלץ א הקדמה צו די קרבנות

זאגן  צו  מנהג  אונזער  פון  טעם  די  ערקלערט  יג)  כב  (בראשית  והמצוה'  'התורה  ספר  זיין  אין  מלבי"ם  דער 
אינדערפריה די פרשה פון די עקידה, בעפאר מיר זאגן די קרבנות: ווייל באמת וואלט פאסיג געווען אז יעדער 
מענטש זאל זיך אליינ'ס מקריב זיין אלץ א קרבן, נאר דער אויבישטער אלץ זיין רחמנות נעמט אן די בהמה 

אנשטאט דעם מענטש.
ענליך צו דעם איז געווען די ענין פון די עקידה; ווען אברהם האט ארויף געלייגט זיין זוהן יצחק אויפן מזבח, 
און יצחק האט זיך אינגאנצן איבערגעגעבן מ'זאל אים שחט'ן, האט זיין מחשבה אויפגעטוהן ווי א מעשה, און 
מיכאל דער שר פון די אידן האט מקריב געווען זיין נשמה אויפן מזבח של מעלה. און דאס איז די טעם פארוואס 
דער אויבישטער האט באפוילן אויף די עקידה, כאטש וואס מ'האט אים נישט גע'שחט'ן - כדי דאס זאל זיין א 
הכנה פאר די שפעטערדיגע דורות ווען זיי וועלן ברענגען די קרבנות, אז זייער מחשבה פון מסירות נפש זאל 
זיין ממש ווי א מעשה, און פון דעמאלטס, יעדע מאל ווען א איד איז זיך מוסר נפש במחשבה, וועט השי"ת 

געדענקען די עקידת יצחק און זיין מחשבה וועט גערעכנט ווערן ווי א מעשה ממש.
אז  א)  (כח  יומא  אין  גמרא  די  אויף  געבויעט  יעקב',  'בית  סידור  זיין  אין  עמדין  יעקב  רבי  שרייבט  טעם  א  נאך 
בעפאר מ'האט גע'שחט'ן דעם קרבן תמיד של שחר האט מען געפרעגט: "עס איז שוין ליכטיג געווארן די גאנצע 

מזרח זייט ביז צו חברון?", כדי צו דערמאנען די זכות פון די אבות וואס זענען באערדיגט אין חברון.
מעשה אבות סימן לבנים

דער 'חתם סופר' אין א דרשה אויף ראש השנה ('תורת משה' וילך) וואונדערט זיך: פארוואס דערמאנען מיר יעדן 
טאג דוקא די זכות פון אברהם, עס פעלן דען געוואלדיגע מעשים פון מסירות נפש, ווי די געשיכטע פון 'חנה 

ושבעת בניה' און נאך אסאך אזעלעכע געשעהנישן וואס האבן פאסירט אין לויף פון די דורות?
ענטפערט ער: די נסיון פון עקידת יצחק איז נישט געווען נאר פאר אברהם אבינו אליין, נאר דאס גאנצע פאלק 
וואס גייט פון אים ארויס קומען האט דער אויבישטער געשטעלט דעם נסיון. ווייל דאס לעבן געשיכטע פון 
געשעהנישן  די  אויף  משל  א  ווי  איז  נפש,  מסירות  אסאך  מיט  פארבינדן  געווען  איז  וואס  ע"ה  אבינו  אברהם 
פון דאס אידישע פאלק; וואס אין אנהויב האט אים השי"ת געפירט פון איין פאלק צו א צווייטע און פון איין 
קעניגרייך צו אנדערע, און מיט דעם האט ער איינגעפלאנצט דעם כח אין די אידן זיי זאלן קענען שטיין שטארק 

ווי פעלזן אין די שוועריקייטן פון די גלות.
אלעס  איז  און  ניסיונות  אסאך  מיט  געווארן  אויספראבירט  איז  ער  ווען  לעבן,  זיין  פון  לויף  אין  אויך  אזוי 
בייגעשטאנען, האט ער איינווארצלט אין זיינע קינדער די שטארקייט צו קענען שטיין מיט א שטארקייט אויף 
נפש  מסירות  מיט  צוזאמען  הריגות,  און  שמדיות  פון  גזירות  אלע  פאר  בייגן  נישט  זיך  און  אידישקייט,  זייער 

אויף קידוש ה'.
און דער לעצטער נסיון, דאס שווערסטע פון אלעס, די ניסיון העקידה; דערנאך וואס דער אויבישטער האט אים 
צו זיין עלטער געגעבן א בן יחיד, און נאך זיבן און דרייסיג יאר פון שטייגן אין תורה און אין אלע מעלות, אינמיטן 
זיין שענסטע צייט איז אברהם באפוילן געווארן אים מקריב זיין פאר עולה און האט באלד צוגעשטימט צו דעם 
מיט שמחה. און מיט דעם האט ער אריינגעלייגט אין די קומענדיגע דורות דעם כח צו קענען ביישטיין אין א 
בחינה פון "ִּכי ְנָׂשאַתִני ַוַּתְׁשִליֵכִני" (תהלים קב יא), וואס נאך וואס זיי זענען אנגעקומען צו דעם העכסטן שטאפל 
סיי ברוחניות און סיי בגשמיות, זענען זיי מיט אמאל אראפגעפאלן צו די גאר נידעריגסטע שטאפל וואס מ'קען 
נישט שילדערן, און שוין נאנט צו צוויי טויזנט יאר ליידן זיי אלע סארטן צרות אין לויף פונעם לאנגן גלות רח"ל.
דעריבער דערמאנען מיר דוקא די נסיון פון עקידת יצחק, ווייל דאס איז געווען די שורש און די יסוד צו אלע 

סארט מסירות נפש וואס זענען געטוהן געווארן דורך זיינע אייניקלעך אין לויף פון די דורות.
למסור נפש על קידוש ה'

מיר וועלן ענדיגן מיט א ערציילונג פון דאס לעבן פונעם גאון המוסר, הגה"צ רבי אלי' לאפיאן זצ"ל, וואס זיין 
לעבן איז געווען א לעבעדיגער מוסטער אויף מסירות נפש:

א  נאך  שפיטאל,  אין  לעבן  זיין  פון  מאל  לעצטע  דאס  אריין  איז  ער  ווען  משגיח,  פונעם  יארן  לעצטע  די  אין 
שטארקע הארץ-אטאקע וואס פון דעם האט ער זיך שוין נישט ערהוילט. אין די ערשטע טעג איז זיין צושטאנד 
געווען זייער שווער, און גאר שווער איז זיין צושטאנד פארערגערט געווארן ערב שבת קודש נאכמיטאג, ווען 
איינער פון די גרויסע פראפעסארן וואס איז גערופן געווארן צו זיין בעט האט אים גרונטליך אונטערגעזוכט, און 

נאכדעם האט ער צוזאם געבראכן זיינע הענט מיט יאוש ווי ער זאגט ווען אז ער גיט אויף זיין לעבן.
וואס  תלמידים  גרויסע  זיינע  און  משפחה,  איבערגעגעבענע  זיין  בעט  זיין  ארום  געשטאנען  זענען  דעמאלטס 
האבן אים נישט אפגעלאזט אויף איין מינוט אויך נישט. און אט, ארום צוואנציג שעה נאכדעם, אין שבת קודש 
צופריה האט דער פראפעסאר נאכאמאל אריין שפאצירט אין זיין צימער, אבער דאס מאל האבן זיינע אויגן 
זיין  צו  געזאגט  ער  האט   – בעסער'  געווארן  איז  צושטאנד  'דער  פארבעסערונג.  קליינע  א  איבער  דערציילט 
תלמיד הגאון רבי הירש פלאי, 'זיינע שאנסן צו לעבן זענען היינט בעסער פון נעכטן. מיר ווייסן נישט די אורזאך 
פון די פארבעסערונג, אבער ווער ווייסט, אפשר איז עס פארבינדן צו דעם וואס ער מורמולט א גאנצע צייט, אן 

קיין אויפהער' – האט דער פראפעסאר געזאגט אן צו ערקלערן.
'אויך מיר האבן באמערקט אז ער מורמולט, אבער מיר האבן נישט געקענט אויפכאפן וואס ער זאגט' – האבן די 
תלמידים געזאגט. דעמאלטס האט איינער פון די אייניקלעך זיך אויפגעשטעלט און דערציילט: 'פאר עטליכע 
טעג ווען מיר זענען ארויס פונעם אמבולאנס צום שפיטאל, נאך דעם הארץ-אטאקע וואס ער איז אריבער, האב 
איך אים אויך געזעהן מורמלען, אבער דעמאלטס איז מיר יא געלונגען צו פארשטיין וואס ער זאגט, און איך בין 
איבערראשט געווארן צו הערן ווי ער זאגט ווארט ביי ווארט די פרשה פון די עקידה נאכאמאל און נאכאמאל, 

ווי איינער וואס גרייט זיך מוסר נפש זיין'.
'דאס איז געווען ביים לעצטן אטאקע' – לייגט צו א אנדערער אייניקל צו דערציילן נאך זיין פטירה, 'אויך ביים 
ערשטן אטאקע האבן מיר אים געהערט מורמלען, אבער דעמאלטס האט ער פונקט געמורמולט די תפילה פון 

'נשמת כל חי תברך את שמך...' (מוסף שב"ק נצו"י תש"ס).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען א בלתעתענה אמונים  ם 
די קאפיטל פון עקידה

מע


