
פרשת שלח

בס"ד

אויך א גרויסער מענטש דארף דאווענען
"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)

"משה האט געדאוונט אויף אים: י-ה יושיעך מעצת מרגלים" (רש"י)

פון די ווערטער פון רש"י זעהט מען, אז כאטש וואס יהושע איז 
געווען דער אויסדערוועלטער תלמיד פון משה רבינו, מיט אים 
האט ער געלערנט כל התורה כולה און ער איז געווען צוגעגרייט 
משה  האט  דעסוועגן  פון  בקודש,  דרכו  ממשיך  דער  זיין  צו 
נאכגעשלעפט  נישט  זאל  ער  אים  אויף  דאווענען  געדארפט 

ווערן נאך די מרגלים.

פון דא לערנט ארויס דער אלטער פון קעלעם א גרויסער מוסר 
השכל: אין יעדע זאך וואס האט שייכות צו יראת שמים, טאר 
רוחניות'דיגן  יעצטיגן  זיין  אויף  פארלאזן  מענטש  א  נישט  זיך 
קיינמאל  וועט  ער  אז  זיך  ביי  פארזיכערט  זיין  און  צושטאנד 
נישט זינדיגן, ווייל מיר טרעפן שוין אין גמרא (ברכות כט א) אז 
יוחנן כהן גדול נאכן זיין אכציג יאר א כהן גדול איז ער געווארן 
א צדוקי. דעריבער דארף א מענטש אייביג זיין פארזיכטיג, אויך 
אויפהערן  נישט  ער  זאל  פארזיכערט,  ווי  זיך  שפירט  ער  ווען 
זאל  ער  העלפן  אים  זאל  אויבישטער  פארן  דאווענען  צו  פון 

אפגעהיטן ווערן פון יעדע זינד.
'חכמה ומוסר' ח"א מאמר רנז

יהושע האט זיך געשעמט צו גיין אויף קברי אבות
משה  חמא  "וכדי  פסוק:  דעם  אויף  זאגט  יונתן  תרגום  דער 
ענוותנותיה קרא משה להושע בר נון יהושע", [=ווען משה האט 
געזעהן די ענווה פון 'הושע בן נון', האט ער געטוישט זיין נאמען 

צו 'יהושע'], און מ'דארף פארשטיין די פשט פון דעם.

נאר ערקלערט הרה"ק רבי משולם זוסיא פון טשערנאביל: משה 
אויב  געווען  וואלט  בעסטע  דאס  אז  געוואוסט  גוט  גאנץ  האט 
יהושע גייט אליין אויף די קברי אבות און דארטן דאוונט ער אז 
ער זאל נישט נכשל ווערן מיט די זינד פון די מרגלים, אזוי ווי 
כלב בן יפונה האט געטוהן, אבער ווייל ער האט געוואוסט אז 
יהושע איז א ענו האט ער געטראכט אז ס'קען זיין אז ער וועט 
זיך שעמען צו באווייזן זיין פנים פאר די אבות הקדושים, וועגן 

דעם האט משה רבינו אלייין געדאוונט אויף אים.
'מסעיהם למוצאיהם' עמ' סז

אהרן איז געפאלן אויף זיין פנים אלץ משה
"ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ְּפֵניֶהם" (יד ה)

פארוואס שטייט נישט 'ויפלו' מיט א לשון רבים?
ערקלערט דער מהרא"ל צינץ: 

א  חז"ל:  די  אויס  אונז  לערנען  רש"י)  ע"פ  ב  כב  (מגילה  גמרא  אין 
חשובער מענטש טאר נישט פאלן אויף זיין פנים נאר אויב ער 
תפילה  זיין  דורך  ווערן  געהאלפן  וועט  ער  אז  פארזיכערט  איז 
אזוי ווי יהושע בן נון. יעצט, משה רבינו ע"ה איז געווען זיכער 
ביי זיך אז זיין תפילה ווערט שטענדיג אנגענומען, אזוי ווי מיר 
טרעפן אין רש"י (לעיל ט ז) אויפן פסוק: "ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה" - "ווי 
אבער  רבי".  זיין  פון  הערן  צו  פארזיכערט  איז  וואס  תלמיד  א 
אהרן וואס איז נישט געווען פארזיכערט אין דעם, איז געפאלן 
יחיד  בלשון  שטייט  דעם  וועגן  משה,  אלץ  נאר  פנים  זיין  אויף 

'מלוא העומר'"ויפֹל משה ואהרן".

סלחתי כדברך – איז א הבטחה אויך אויף לעתיד
"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ)

"צוליב וואס דו האסט געזאגט: פן יאמרו מבלתי יכולת ה'" (רש"י)

אין  רב:  קאשוי'ער  דער  בראך  שאול  רבי  גאון  דער  ערקלערט 
אז  משה  פאר  געווען  מבשר  השי"ת  האט   "ִּכְדָבֶר" ווארט  די 
ער האט אנגענומען די טענה אז עס זאל נישט ארויסקומען א 
חילול ה' דורך דעם וואס די גוים וועלן זאגן: "ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה'"... 
(לעיל יד טז), און צוליב דעם וועט השי"ת נישט גוזר זיין א גזירת 
מ'וועט  אויב  אויך  נאר  יעצט,  נאר  נישט  אידן,  די  אויף  כליה 

זינדיגן אין די קומענדיגע דורות.
דעם  מעריב  בעפאר  ביינאכט  כיפור  יום  מיר  זאגן  דעם  צוליב 
פסוק: "ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר", כדי צו דערמאנען די אייביגע 
נישט  ער  וועט  קיינמאל  אז  משה,  פאר  השי"ת  פון  הבטחה 
ארויס  נישט  ס'זאל  כדי  שטראפן,  זיי  און  אידן  די  פארלענדן 

'ִּבְהיֹת הבוקר'קומען פון דעם א חילול ה'.

די גרויסקייט פון די מחילה איז לויט וויפיל מ'האט געבעהטן
 "ִּכְדָבֶר  - "ָסַלְחִּתי  מעזיבוש:  פון  ברוך  רבי  צדיק  דער  טייטש 
– לויט וואס א מענטש פארמערט צו בעהטן דברי התעוררות, 

אזוי אויך וועט ער האט האבן א מחילה און סליחה.

ענליך צו דעם קען מען אויך טייטשן די פסוק (תהילים לג כב): 
"ְיִהי ַחְסְּד ה' ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָל" – לויט וויפיל מיר וועלן 

האפן צו השי"ת, אזוי וועט ער טוהן מיט אונז חסדים.
'להתענג'

אויך א 'עדה רעה' ווערט גערעכנט פאר א 'עדה'
"ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת" (יד כז)

פון דא לערנען חז"ל (סנהדרין ב א): "מכאן לעדה שהיא עשרה". 
און מ'דארף פארשטיין, פארוואס האט די תורה אויסגעוועלט 

עס אונז צו לערנען פונקט דא?
זצ"ל  פיינשטיין  משה  רבי  גאון  דער  האט  דא  פון  נאר 
ארויסגעלערנט א גרויסער יסוד: צו זאגן דברים שבקדושה איז 
אויך גענוג א 'עדה רעה', ד.מ. א מנין אידן וואס ווערן אנגערופן 
אז  אכטונג  גיט  אויבישטער  דער  ווייל  רשעים.  ווי  אונז  ביי 
'לבלתי ידח ממנו נדח' (שמואל ב יד יד) – אין די הארץ פון יעדער 
אלץ  און  קדושה,  פון  פינטל  באהאלטענע  א  פארהאן  איז  איד 

די כח פון די הייליגע פינטל קען די שכינה רועהן אויף אים.
'סוכת דוד'

א תפילה פון טיפן הארץ ווערט אנגענומען
"ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה" (יד לב)

דער רשב"ם אין זיין פירוש אויף מסכת בבא בתרא (קכא א ד"ה 
שכלו) ברענגט ער אין נאמען פון מדרש: אין לויף פון די פערציג 
יאר וואס די אידן זענען געווען אין מדבר, פלעגט מען אויסרופן 
קברים!'  גראבן  גיין  ארויס  זאלן  'אלע  באב:  תשעה  ערב  יעדן 
גלייך זענען אלע ארויס און געגראבן און זענען געבליבן נעכטיגן 
א גאנצע נאכט אין די גרוב. אינדערפריה האט מען נאכאמאל 
טויטע!"  די  פון  לעבעדיגע  די  אפשיידן  זיך  'זאלן  אויסגערופן: 

און די לעבעדיגע זענען אויפגעשטאנען און ארויס.
פופצן  ישראל  כלל  פון  געווארן  נפטר  יאר  יעדע  זענען  אזוי 
דעמאלטס  וואס  יאר  פערציג'סטע  די  ביז  מענטשן,  טויזנט 
לעבן.  ביים  אידן  טויזנט  פופצן  נאר  געבליבן  איבער  זענען 
ערב תשעה באב האבן זיי זיך אריינגעלייגט אין די קברים און 
געווארט אויף זייער טויט, אבער זיי זענען געבליבן לעבן. ווייל 
זיי האבן געטראכט אז ס'קען זיין אז זיי האבן געהאט א טעות 
די  אין  אריינגעלייגט  זיך  זיי  האבן  טעג,  די  פון  חשבון  די  אין 
גרובער אין די קומענדיגע נעכט ביז די נאכט פון ט"ו לחודש, 
ווען די לבנה איז שוין גרויס, דעמאלטס האבן זיי פארשטאנען 
זיי  האבן  טאג  דעם  און  זיי,  פון  געווארן  בטל  איז  גזירה  די  אז 

געמאכט פאר א יום טוב.
פארוואס זענען טאקע די לעצטע פופצן טויזנט געבליבן לעבן, און 
זיי האבן זוכה געווען אז עס זאל מיט זיי געשעהן א נס, און פארוואס 

האט השי"ת נישט מוחל געווען אויך פאר די איבעריגע אידן?
יאר  יעדע  נד):  עמ'  הסליחות  (סדר  פז'  'עטרת  ספר  אין  שטייט  נאר 
געוואוסט  זיי  האבן  קבר  אין  ארינגעלייגט  זיך  האבן  זיי  בעפאר 
האט  יעדער  און  אויפשטיין,  נישט  וועלן  זיי  פון  טויזנט  פופצן  אז 
געבעהטן אז ער זאל נישט זיין פון צווישן די טויטע. אבער וויבאלד 
נישט יעדער איז געווען זיכער אז ער איז אויך אין כלל פון די גזירה, 

איז די תפילה נישט געווען פון טיפן הארץ ווי עס דארף צו זיין.
נאר די לעצטע יאר, ווען די איבערגעבליבענע האבן געשפירט 
אז דאס יאר מיינט די גזירה זיי אליין, איז די תפילה געקומען 
פון  געקומען  איז  תפילה  זייער  וויבאלד  און  הארץ.  טיפן  פון 

טיפן הארץ, איז עס אנגענומען געווארן לרצון פאר השי"ת.

עסן כדי צו זאגן א ברכה
"ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה'" (טו יט)

א  אנגעקומען  איז  גער  פון  ישראל'  'בית  פונעם  שטוב  צום 
ערליכער איד א ירא שמים, ווען מ'האט אים דערלאנגט צו עסן 
און ער האט געהאט א שאלה אויף די ברכה, האט ער געבעהטן 
א אנדערע עסנווארג כדי צו פטר'ן מיט די ברכה די ספק וואס 

ער האט געהאט.
דער רבי האט זיך געאיילט צו נאכגעבן זיין פארלאנג, און האט 
אים געזאגט מיט א ליבשאפט: 'וואויל איז פאר דיר אז דו ביזסט 
פארן  ברכה  א  זאגן  צו  כדי   - שמים  לשם  עסן  צו  זוכה  יעצט 
באשעפער און נישט נאר כדי הנאה צו האבן פון די עסנווארג, 
דו ביזסט יעצט ווי די ערליכע אידן פון די אמאליגן דור, וואס 

זיי האבן עסן כדי זיי זאלן קענען מאכן א ברכה...
און האט עס אריינגעטייטש אין די לשון פון דער פסוק: "ְוָהָיה 
צו  כדי  עסן  דארפן  ענק  ווען  אויך   – ָהָאֶרץ"  ִמֶּלֶחם  ַּבֲאָכְלֶכם 
קענען דערהאלטן ענקער קערפער, "ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה'" – זאלן 

צו  אים  זיין  זוכה  זאלן  ענק  כדי  ה',  לשם  האבן  אינזין  ענק 
לויבן און צו דאנקען.

'פאר ישראל' עמ' תה

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

פע ם

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

'ָנא ַלֲעֹון ָהָעם' – איז סופי תבות 'אמן'; מיר זאלן זיך פון 
מען  איז  אמן  ענטפערן  פון  זכות  אין  אז  לערנען  דעם 

מוחל די עבירות.
'ברכת אברהם' עמ' עה

ענטפערן אמן – פארשטארקט די אמונה
"ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאִקים ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם" (טו מא)

ֲאִני"  ֵלאִקים  ָלֶכם  "ִלְהיֹות  פון  תיבות  ראשי  די 
דא  פון  אמן.  באטרעפט  עס  וויפיל   91 באטרעפט 
קענען מיר זיך ארויס לערנען די חשיבות פון ענטפערן 
אמן אז עס פארשטארקט די אמונה אין הקדוש ברוך 

הוא.
'עדות ביהוסף' תהלים פרק צא

שב"ק פרשת שלח, י"ט בסיון (תשל"ז) איז דער יארצייט פון דעם צדיק פלא דער עובד ה'
ה גאון רבי שמואל הומינער זצ"ל, פון די יקירי קרתא דירושלים, דער מחבר פון די ספרים 'עבד המלך' און נאך.

אין זיינע חשובע ספרים דערמאנט ער אסאך איבער דעם גרויסן מעלה און חשיבות פון ענטפערן אמן, 
און צווישן זיינע ווערטער איז ער מחדש לויט דעם רמב"ן און דער 'צדה לדרך' אז:

"אויף יעדע ברכה וואס מיר ענטפערן אמן, זענען מיר מקיים מיט דעם א מצות עשה מן התורה. 
כאטש וואס די ברכה זעלבסט איז נאר דרבנן, פון דעסוועגן נאך וואס מיר האבן זוכה געווען  אז חז"ל האבן 

מתקן געווען צו זאגן א ברכה, און עס ווערט מקויים מיט דעם "ִכּי ֵׁשם ה'ֶ ְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו" 
(דברים לב ג), גייט אויף דעם ארויף די באפעל פון 'הבו גודל לאלוקינו'" 

('עבד המלך' האזינו, וכן כתב בספר 'ואמרו אמן' אות ע')

בני אמונים. זענען נישט מוותר אויך אויף איין אמן!

פפוןן איארצרציייטט דעדער איז ז"ז)) (ת(תשלשל ויוןן בבס י"טט שללחל פרפרשתשת ב"קק

אמן – מדאורייתאאמן – מדאורייתא
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די ערציילונג האט געהערט הג"ר יצחק שוואדראן פון 
דעם צדיק רבי שמואל הומינער זצ"ל, וואס זיין פאטער 
די  אז  געזאגט  עדות  אים  פאר  האט  זצ"ל  אברהם  רבי 
ער  אז  געבעהטן  אים  האט  און  ריכטיג,  איז  ערציילונג 
אלע  אז  כדי  ישראל,  כלל  אין  פארשפרייטן  עס  זאל 

זאלן וויסן דעם גרויסן כח פון תפילה. 
אין  געהערשט  שטענדיג  האט  וואס  שטילקייט  די 
דעם צימער וואו דער גרויסער גאון רבי עקיבא אייגער 
געשטערט  מיטאמאל  איז  געלערנט  האט  זיע"א 
זיך  האט  וואס  טיר  די  פון  גרודער  די  דורך  געווארן 
אינמיטן  געהאלטן  האט  וואס  רב  דער  געעפענט. 
האט  תשובות,  גאונ'ישע  זיינע  פון  איינס  שרייבן 
אויפגעהויבן זיינע אויגן פון ספר, ער האט נאכגעלאזט 
קוקן  אויסגעדרייט  זיך  און  פעדער,  די  פון  האנט  זיין 

ווער איז אריינגעקומען.
מכובד'דיגע  די  פון  איינער  געשטאנען  איז  טיר  ביים 
האט  געזיכט  זיין  אויף  און  קהילה  די  פון  מענטשן 
זיך  האט  רב  דער  אנגעצויגנקייט.  א  דערקענט  זיך 

געוואנדן צו הערן וואס ער האט צו דערציילן:
מאדנע  עפעס  שפיר  איך  וואס  צייט  לאנגע  א  "שוין 
אראפלייגן  אנגעהויבן  איד  דער  האט   – ווייטאגן" 
די  צו  געגאנגען  בין  "איך  צושטאנד,  ביטערן  זיין 
נישט  האבן  אלע  די  אבער  דאקטורים,  בעסטע 
לעצטע  די  אין  קומט.  עס  פון  פארשטיין  געקענט 
האב  איך  אז  געשטארקט  ווייטאגן  די  זיך  האבן  צייט 
זיך  האב  איך  אויסהאלטן,  מער  געקענט  נישט  עס 
און  גרויסן  צום  שטאט,  הויפט  צום  געלאזט  ארויס 

באקאנטער דאקטער.
נאך וואס דער דאקטער האט מיר גוט איבערגעזיכט, 
צו  מיר  נאר  ברירה  קיין  געהאט  נישט  ער  האט 
שווערע  א  גאר  אז  טרוקענערהייט  דערציילן 
קראנקהייט געפונט זיך אין מיין קערפער און צו זיין 
גרויסער ווייטאג ווייסט ער נישט פון א מעדיצין וואס 

קען עס היילן.
פארבליבן  דיר  איז  צייט  וויפיל  נאך  נישט  ווייס  'איך 
'אין  צוגעלייגט,  דאקטער  דער  האט   – לעבן'  צום 
געציילטע  פון  מער  נישט  עס  זיך  רעדט  יעדענספאל 

טעג צי וואכן'.
פון  ארויס  איך  בין  צוקלאפט  און  צובראכן  אינגאנצן 
אים. עס איז מיר זייער שווער געווען אראפשלינגען די 
ביטערע ידיעה וואס איז ארויף געפאלן אויף מיר ווי א 
דונער אינמיטן א העלן טאג, און ווען איך בין געגאנגען 
שוין  הארץ  אין  מיר  ביי  איך  האב  צוריק,  וועג  אויפן 
טעג  געציילטע  ביז  אז  מצב  מיטן  געמאכט  שלום 
אדער וואכן וועלן מיינע קליינע קינדער גיין נאך מיין 
רוקן  קיין  האבנדיג  נישט  געוויין,  גרויס  מיט  מיטה 
דעמאלטס  אבער  האלטן.  אונטער  זיי  זאל  וואס  ביין 
חז"ל  וואס  אויגן  מיינע  פאר  געקומען  ארויף  מיר  איז 
אדם  של  צוארו  על  מונחת  חדה  חרב  "אפילו  זאגן: 
איז  וואס  א),  י  (ברכות  הרחמים"  מן  עצמו  ימנע  אל 
אויפן  ליגט  שווערד  שארפע  א  ווען  "אויך  טייטש, 
האלדז פון א מענטש זאל ער נישט אויפהערן פון צו 
די  צו  גיין  צו  באשלאסן  איך  האב  דעריבער  בעהטן", 
פאר  קענען  ער  וועט  אפשר  הדור,  גדול  פונעם  הויז 

מיר אויספויעלן א ישועה אין הימל "
"איך בעהט!" – האט ער געענדיגט זיינע ווערטער ווען 
טרערן שטייען אין זיינע אויגן: "דער רבי זאל איינרייסן 
שלימה  רפואה  א  צו  זיין  זוכה  זאל  איך  הימל  אין 
למעלה מדרך הטבע, ווייל די דאקטורים קענען מיר 

נישט העלפן"
ווייעכן  דעם  צו  צוגעטרויטן  האבן  ווערטער  זיינע 
הארץ פונעם רב, "איך וועל דאווענען פאר דיר מיטן 
גאנצן הארץ" – האט ער געזאגט, "אבער אין די זעלבע 
דיך  וויאזוי  נאטורליך  פראבירן  אויך  איך  וועל  צייט 
צו היילן, ווייל ווער ווייסט, ווי געפונט זיך די רפואה 
ביזסט  דו  וואו  פלאץ  אזא  אין  אפשר  קרענק,  דיין  צו 

נאכנישט אנגעקומען?!"
פון  ארויס  איד  דער  איז  געשטארקט  און  געמוטיגט 
שטוב, ווען ער פארלאזט זיך אויף די סייעתא דשמיא 
אויספויעלן  קענען  וועט  ער  און  האט  רב  דער  וואס 
זיינע  און  תפילות  זיינע  דורך  ישועה  א  אים  פאר 
ברכות, און מן השמים וועט מען אים העלפן ער זאל 

האבן א רפואה למעלה מדרך הטבע.
*

דאס האט פאסירט נאך עטליכע טעג וואס דער גאון 
זיך  און  דאווענען  צו  פון  אויפגעהערט  נישט  האט 
האט  טאג  העלן  א  אין  קראנקן.  דעם  פאר  זארגן  צו 
אין  איינוואוינער  די  צווישן  נייעס  די  צושפרייט  זיך 
פוזנא, אז דער קעניג וואס פארט יעצט ארום אין זיין 

קעניגרייך וועט קומען באזוכן ביי זיי אין שטאט.
די נייעס האט צוגעברענגט צו א גרויסע איבערנעמונג 
מ'האט  גאסן,  די  גערייניגט  מ'האט  אלעמען.  צווישן 
איינגעפלאנצט ביימער און עס זענען איבערגעפרישט 
געווארן די גארטנ'ס. די ארטיגע קאפעליע האט באלד 
זענען  אזוי  און  צוגרייטונגען  שנעלע  מיט  אנגעהויבן 
אלע געווען געשפאנט צו דעם היסטארישן מאמענט.

מתפללים  די  פון  וואונדער  די  געווען  איז  גרויס  ווי 
האבן  זיי  ווען  אייגער  עקיבא  רבי  פון  שוהל  אינעם 
זיינע  ביי  נאכפרעגן  זיך  טוהט  ער  וויאזוי  באמערקט 
רייזע,  די  פון  אויסשטעל  פונקטליכע  די  אויף  נאנטע 
וואס  זאכן  אזעלעכע  נאך  אויף  און  סוויטע  די  אויף 
טוהט  ווען  "פון  דעם.  מיט  פארבינדן  געווען  איז 
סארט  אזעלעכע  הדור  גדול  פארן  אינטערעסירן 
געשעהנישן?" – האבן זיי זיך געוואונדערט אויפן קול.
אלע  די  נישט  געוואוסט,  נישט  האט  קיינער 
זיין  נאר  אינטערעסירט,  אים  האבן  צערמאניעס 
אומגליקליכן  יענעם  העלפן  צו  ווילן  שטארקער 
איז  אויספארשונגען  עטליכע  נאך  אז  אזוי,  מענטש. 
געלונגען פאר רבי עקיבא אייגער געוואר צו ווערן אז 

דעם קעניג'ס פריוואטער דאקטער וועט אויך א טייל 
נעמען אין די רייזע.

איז  ער  נאר  דאקטער,  א  אבי  געווען  נישט  איז  ער 
זיין  און  חכמה  זיין  אויסער  וואס  דאקטער  א  געווען 
ער  האט  הרפואה,  תורת  די  אין  ערפארונג  גרויסע 
אלץ דער פריוואטער דאקטער פונעם קעניג געהאט 
און  רפואה,  פון  ביכער  אלע  די  צו  צוטריט  אפענע  א 
נייע  אלע  טאג  יעדן  אנגעקומען  זענען  אפיס  זיין  צו 
אלע  פון  מעדיצינען  נייע  אלע  און  באהנדלונגען 

דאקטורים פון די גאנצע מלוכה.
אויב ערגעץ ווי אויף די וועלט איז פארהאן א רפואה 
פאר די קראנקהייט, וועט דער דאקטער זיכער וויסן 
פון דעם. לאמיר צו גיין צו אים און אים פרעגן, ווער 

ווייסט אפשר וועט דורך אים אנקומען די ישועה. 
*

די  טאג.  גרויסער  דער  אנגעקומען  איז  עס 
קעניג'ס  דעם  ווען  געזינגען  האבן  טראמפייטער'ס 
זיך  האבן  מענטשן  מאסן  שטאט,  אין  אריין  איז  וואגן 
צו  כדי  גאסן  די  פון  זייטן  די  אין  געפרעסט  צוזאם 
א  כאפן  אויך  אפשר  און  וואגן,  שיינע  די  זעהן  קענען 

בליק אויפן קעניג זעלבסט.
געפונען  אויך  זיך  האט  באפעלקערונג  די  צווישן 
מיט  ווען  אייגער,  עקיבא  רבי  פוזנא,  פון  רב  דער 
זיצט  דארט  וואו  וואגן  דעם  נאך  ער  זוכט  אויגן  זיינע 
עס  האט  ער  ווען  דאקטער.  הויכגעשעצטער  דער 
רייטער  פארן  געווינקען  שנעל  ער  האט  באמערקט, 
האט  וואגן  די  זאגן.  וויכטיג  עפעס  אים  דארף  ער  אז 
זיך אפגעשטעלט און דער רב האט זיך געאיילט ארויף 

גיין אויף איר.
דער דאקטער האט צוגעהערט מיט יראת הכבוד וואס 
אים  האט  ער  אבער  פארציילט,  אים  האט  רב  דער 
געמוזט אפזאגן. ער זוכט שוין אויך א לאנגע צייט א 

רפואה פאר די קרענק, אבער אן הצלחה.
מיט  ווערן  קראנק  וועט  אליין  קעניג  דער  אויב  'און 
די סארט קראנקהייט?', האט דער גאון איבערראשט 
דעם חשוב'ן דאקטער. ער האט זיך פארטראכט, און 
נאכדעם האט ער זיך אנגערופן: "איך וועל זאגן פארן 
דעם,  אויף  רפואה  א  פארהאן  איז  עס  אמת,  דעם  רב 
אבער עס איז כמעט ווי נישט שייך עס צו דערגרייכן. 
זעלטענע  א  גאר  פארהאן  איז  מדבר,  ווייטע  די  אין 
פייגל, וואס איר פלייש איז א רפואה אויף די קרענק. 
איר  שווער  זייער  איז  עס  אז  איז  פראבלעם  די  אבער 
צו כאפן. און די וועג צו די פלאץ וואו ער געפונט זיך 
איז פארבינדן מיט א סכנה, וואס כדי מ'זאל זיך קענען 
אז  אויס  זיך  פעלט  שוועריקייטן  די  איבער  שטארקן 
באגלייטן.  עס  זאלן  סאלדאטן  געלערנטע  מחנה  א 
אויב וואלט חלילה דער קעניג געדארפט צוקומען צו 
יעדע  פון  געהאלטן  צוריק  נישט  זיך  ער  וואלט  דעם, 
אויסגאבע און פלאג ביז ער וואלט עס עררייכט, אבער 
א געווענליכער מענטש האט נישט קיין מעגליכקייט 
עס צו דערגרייכן. דעריבער האב איך דיר פון אנהויב 

עס נישט דערציילט"
זאל  ער  קלוג  ווי  גוי,  א  פון  שטאנדפונקט  דער  אלץ 
אבער  באשלוס.  ריכטיגע  א  דאס  איז  זיין,  נישט  נאר 
האט  אמונה  פייערדיגע  זיין  מיט  אייגער  עקיבא  רבי 
געמאכט פאר זיך א קל וחומר: אויב א מלך בשר ודם 
האט א מעגליכקייט עס צו דערגרייכן, על אחת כמה 

וכמה דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
אים  און  דאקטער  פונעם  געזעגנט  זיך  האט  רב  דער 
אין  פארשפארט  באלד  זיך  האט  און  געוואונטשן, 
זענען  וואס  ווענט  די  צווישן  באהאלטן  צימער.  זיין 
אנגעזאפט מיט תורה און חסד האט ער זיך געשטעלט 
ער  אז  פארן באשעפער  טרערן  מיט הייסע  דאווענען 

זאל צושיקן א רפואה שלימה פאר פלוני בן פלונית.
*

א שטיקל צייט נאכדעם האט זיך פלוצלינג געהערט 
די  שטוב.  פון  דאך  אויפן  קלאפ  א  פון  גערודער  א 
אויפן  ארויף  דערשראקענערהייט  זענען  הויזגעזונד 
דאך, און אנטקעגן זייערע אויגן האט זיך אנטפלעקט 
א גרויסער און מאדנע עוף וואס זיי האבן נאך קיינמאל 
פון פריער געזעהן. דער עוף איז געווען צוקלאפט און 
און  פליעהן,  צו  מעגליכקיט  קיין  געהאט  נישט  האט 

צוזאמען האבן זיי עס אראפגענומען צום שטוב.
נישט  איז  דעם  פון  געהערט  האט  וואס  רב  דער 
נישט  איז  ער  וואס  כאטש  איבערראשט.  געווארן 
געמיינט,  דאס  האט  דאקטער  דער  אז  געווען  זיכער 
האט ער זיך אבער פארלאזט אויפן כח פון תפילה, ער 
האט געהייסן פאר זיין בני בית זיי זאלן עס אפקאכן 
מיט זופ, און צוביסלעך געבן פון דעם פארן קראנקן. 
ביז עטליכע טעג האט זיך אנגעהויבן צו פארבעסערן 
דער צושטאנד פונעם קראנקן צוביסלעך ווייז און נאך 
א קורצע צייט איז ער אינגאנצן צוריק געקומען צו די 

כוחות ווי אמאל, און עס איז געווען א פלא.
לויט דעם באפעל פון רבי עקיבא אייגער האבן זיינע 
דעם  פון  פעדערן  די  געלייגט  אוועק  מענטשן  שטוב 
עוף, און ווען נאך עטליכע יאר איז דער קעניגליכער 
אים  מען  האט  אריבער,  דארטן  נאכאמאל  דאקטער 
די  אויף  אראפגעפאלן  איז  ער  און  פעדערן  די  געוויזן 
ערד אומגלויבליך, דאס זענען געווען די פעדערן פון 

יענע זעלטענע עוף.
זיי זענען נאכדעם צוריק געקומען און עס דערציילט 
רב  דער  אבער  באגייסטערונג,  גרויס  מיט  רב  פארן 
דעם  צוליב  'נישט  געווארן;  איבערראשט  נישט  איז 
די  כדי  נאר  אוועקלייגן,  עס  מ'זאל  געהייסן  איך  האב 
א  פון  כח  גרויסן  דעם  וויסן  זאלן  דורות  קומענדיגע 

תפילה וואס קומט ארויס פון טיפענישן פון הארץ'.
'אוצר הסיפורים' יז; מוסף שב"ק שלח ס"ו

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

דער עוף וואס איז געשיקט געווארן פון הימל
יצ
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דער מקור פון דער מנהג פון זאגן די קאפיטלעך פון די קרבנות יעדן טאג וואס ווערט געברענגט להלכה 
אין שולחן ערוך (או"ח א ה), איז געבויעט אויף וואס חז"ל זאגן אין מסכת מנחות (קי א): "רבי יצחק האט 
געזאגט, וואס איז פשט אין פסוק (ויקרא ו יח; ז א): "זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת... ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם"? יעדער 
וואס איז עוסק אין די פרשה פון חטאת איז כאילו ער וואלט מקריב געווען א חטאת, און יעדער וואס איז 

עוסק אין די פרשה פון אשם איז כאילו ער וואלט מקריב געווען א אשם".

נאך ברענגען חז"ל אין מסכת מגילה (לא ב) אז ווען אברהם אבינו האט געפרעגט פון השי"ת: "רבונו של 
עולם! טאמער וועט כלל ישראל זינדיגן, וועסטו דען זיי שטראפן אזוי ווי דו האסט געשטראפט דעם דור 
המבול און דעם דור הפלגה?", האט אים השי"ת געענטפערט: 'מ'זאל ברענגען די קרבנות און דאס וועט 
מכפר זיין אויף זיי'. ווען אברהם האט זיך ווייטער געפרעגט: "וואס וועט אבער זיין אין די צייט וואס די 
בית המקדש וועט שוין נישט זיין?", האט אים השי"ת געענטפערט: "איך האב זיי שוין צוגעגרייט די סדר 
קרבנות. ווען זיי וועלן עס זאגן פאר מיר – וועל איך עס רעכענען ווי זיי וואלטן מקריב געווען די אלע 

קרבנות, און איך בין זיי מוחל זייערע עבירות".

די סיבה פארוואס מ'זאגט עס בעפארן דאווענען
די סיבה פארוואס מ'זאגט די פרשה פון קרבנות פארן דאווענען קען מען פארשטיין לויט דעם טייטש 
פון דער הנצי"ב פון וואלאזשין אויפן פסוק (שה"ש א ח): "ִאם א ֵתְדִעי ָל ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי 
ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיַֹתִי ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים"; "ִאם א ֵתְדִעי ָל" – אויב דו וועסט וועלן וויסן וועלעכע זכות 
וועט ענק ביישטיין אין די גלות אנשטאט די קרבנות, "ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן" – זאלן ענק אריינטראכטן 
אין די עיקר תכלית פון די קרבנות, וואס דאס איז כדי די תפילות זאלן דעמאלטס נתקבל ווערן, אזוי ווי 
עס שטייט ביי די קרבן פון הבל (בראשית ד ד): "ַוִּיַׁשע ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו", אז דער אויבישטער האט 
צוגעהערט צו זיין תפילה אין זכות פון זיין מנחה. און אזוי טרעפן מיר אין נאך פלעצער אז די תפילה 

ווערט אנגענומען אין זכות פון די קרבנות.

די הסבר פון דעם איז אזוי: די עבירות באשאפן א מחיצה צווישן דעם מענטש און דעם אויבירשטן, און 
די כפרה פון די קרבן נעמט אוועק די מחיצה און ברענגט צו אז זיין תפילה זאל ווערן אנגענומען. אויסער 
דעם ברענגט צו די קרבן דעם מענטש צו א דביקות אין ה' יתברך, ווייל ווען ער האט מקריב געווען דעם 
קרבן האט ער געדארפט פילן ווי ער איז זיך אליינ'ס מקריב פארן אויבערשטן, און אלע עבודות וואס 
מ'האט געמאכט מיט דעם קרבן וואלט מען געטוהן מיט אים זעלבסט (ראה רמב"ן ויקרא א ט), און די 

דביקות פעלט זייער אויס צו די עבודה שבלב – וואס איז תפילה.

דעריבער האבן חז"ל מתקן געווען צו זאגן די קרבנות פארן דאווענען, ווייל דאס זאגן וואס איז חשוב 
אזוי ווי מקריב זיין די קרבנות וועט אוועק נעמען די מחיצות וואס איז געווארן צוליב אונזערע עבירות 
און דאס וועט אונז העלפן אז מיר זאלן נאנט ווערן צום אויבערשטן, און אזוי וועלן אונזערע תפילות 

אנגענומען ווערן פארן אויבישטער ('טללי אורות').

דאס זאגן איז מכפר אויך אויפן מזיד 
אויב מיר וועלן אריינטראכטן אין די לשון פון די גמרא, וועלן מיר זעהן אז ביי די ערשטע פראגע פון 
אברהם אבינו האט ער דערמאנט דאס לשון 'חוטאים' [וואס ד.מ. א שוגג], אויף דעם האט אים השי"ת 
געענטפערט אז די קרבנות וועלן מכפר זיין – און טאקע אזוי די קרבנות זענען מכפר נאר אויף א שוגג. 
אבער ביי די צווייטע פראגע: וואס וועט זיין נאכן חורבן בית המקדש? האט אים השי"ת געענטפערט, 
'עוונותיהם' [וואס  איז  לשון  דאס  און  זינד,  זייערע  אלע  אויף  מוחל  ער  איז  קרבנות  די  ליינען  דורך  אז 

ד.מ. א מזיד].

פון דעם נעמט ארויס הרה"ק בעל 'בני יששכר' זיע"א א מורא'דיגער חידוש: די כח פון זאגן די קרבנות 
איז גרעסער פון די קרבנות אליין. ווייל די קרבנות זענען נישט מכפר נאר אויף א שוגג, אבער זאגן די 

קרבנות איז מכפר אויך אויף א מזיד ('דרך פיקודיך' הקדמה ה אות ח).

די ווערטער פונעם בני יששכר זענען פאסיג צו דעם חידוש פונעם חפץ חיים (עה"ת עמ' קמו) וואס איז 
געבויעט אויף א מדרש, אז אויך אין די צייט וואס די בית המקדש איז געשטאנען, האט מען בשעת'ן 

מקריב זיין א קרבן געדארפט זאגן די פרשה פון דעם קרבן וואס מ'האט מקריב געווען.

'בני יששכר' זאגט פארשטייט מען, אז אויך אין די צייט וואס די בית המקדש איז  און לויט וואס דער 
געשטאנען, האט דער קרבן גענוצט אויף דעם חלק פון די שוגג פון די עבירה, אבער צו מכפר זיין אויף 

דעם חלק המזיד פון די עבירה האט מען געדארפט ליינען די פרשה פון די קרבן.

די חשיבות פון עס זאגן מיט כוונה
פון די לשון פון חז"ל וואס זיי זאגן 'כל העוסק' לערנט ארויס דער של"ה (מסכת תענית נר מצוה אות לג) אז 
די סגולה פון די פרשה פון די קרבנות העלפט נישט ווען מ'זאגט עס נאר מיט די ליפן, נאר אויב מ'זאגט 

עס מיט כוונה און מ'פארשטייט די טייטש פון די ווערטער.

און אזוי שטייט קלאר אין רבינו בחיי (ויקרא ז לז): "ווען איינער איז זיך מתבונן אין די ערקלערונגען פון די 
פרשה אויף וועלעכע ענין איז עס מרמז, וועט אים אנטפלעקט ווערן וואונדערליכע זאכן אין די קרבנות, 
און דורך דעם וועט ער מער עוסק זיין אין תורה און אין מצות און זיינע עבירות ווערן אים נמחל כאילו 
ער וואלט מקריב געווען א קרבן, ווייל מ'קען נישט זאגן אז די כוונה פון חז"ל איז געווען נאר מ'זאל זאגן 

דער לשון פון די פסוקים אליינס אן ער זאל אריינטראכטן אין זייער פירוש"

ענליך צו דעם איז אויך משמע אין זוהר הקדוש (ח"א דף ק א) וואו עס שטייט אזוי: דער וואס ליינט אין 
שוהל און זאגט ארויס מיט זיין מויל די פרשיות פון קרבנות און ער האט אינזין אין זיין הארץ, איז ער 
פארזיכערט אז די שלעכטע מלאכים וואס זענען שטענדיג מקטרג אויף אים און דערמאנען זיינע עבירות, 

קענען אים נישט שלעכט'ס טוהן – נאר גוט'ס.

גאר וואונדערליך איז געווען די אויפפירונג פון הגה"ק בעל 'שפע חיים' פון צאנז זצ"ל אין דעם ענין: ער 
איז געווען געוואוינט צו זאגן דעם גאנצן סדר פון די קרבנות זייער געלאסן, נישט ווי געזאגט נאר ווי 
געלערנט. אין לויף פון א לאנגע צייט פלעגט ער טייטשן יעדע ווארט אויף אידיש, און עס גוט ערקלערן, 
אזוי ווייט אז פאר די וואס זענען געשטאנען נעבן אים האט עס אויסגעזעהן ווי ער לערנט יעצט פאר א 
טיפע שיעור אין הלכות מקדש וקדשיו. דעם פרק 'איזהו מקומן' האט ער געלערנט אין דעם באקאנטן 
משניות ניגון, און אין א געוויסע תקופה פלעגט ער אריינקומען צום דאווענען ווען ער האלט אין זיין 

האנט א משניות, און פון דעם האט ער געלערנט דעם פרק 'איזהו מקומן' ('הליכות חיים' עמ' קסט).

דער נס הצלה פונעם משגיח
איבער די מעלה פון זאגן די קרבנות קענען מיר זיך אפלערנען פון די מעשה וואס האט פאסירט אין 
אונזער דור, מיט איינעם פון די גרויסע משפיעים פון אמעריקא, דער משגיח הגאון הצדיק רבי משה 

וואלפסאן שליט"א דער רב פון קהל 'אמונת ישראל' אין בארא פארק:

אין איינס פון די אסיפות חיזוק וואס זענען פארגעקומען אין די קהילה, האט דער משגיח איינגעפירט 
אז אין זיין בית המדרש זאל מען זאגן די קרבנות בציבור אזוי ווי די אדערע חלקים פון דאס דאווענען. 
א  גיין  אריבער  געמוזט  האט  און  הארץ  די  אויף  געליטן  משגיח  דער  האט  נאכדעם  צייט  קורצע  א 
ווי  זיך  האט  משגיח  דער  סכנה.  גרויסע  א  אין  פארבינדן  געווען  איז  וואס  אפעראציע  לעבנסוויכטיגע 
זיין שטייגער מחזק געווען מיט בטחון אין השי"ת אז מיטן אויבערשטנ'ס הילף וועט ער אריבער גיין די 

אפעראציע בשלום.

איז  ער  ווען  אפעראציע-צימער  די  אין  משגיח  דעם  אריינגעפירט  מען  האט  טאג  באשטימטן  דעם  אין 
אים:  זאגט  וואס  פנים  הדרת  א  מיט  איד  עלטערער  א  חלום  זיין  אין  ער  זעהט  אט  און  איינגעשלעפט, 
דו  און  בשלום  גיין  אריבער  אפעראציע  די  וועט  הילף  באשעפער'ס  מיטן  ווייל  רוהיג,  זיין  קענסט  דו 
וועסט האבן א רפואה שלימה, ווייל אין הימל פריידט מען זיך זייער מיט די גוטע מנהג וואס דו האסט 

איינגעפירט אין דיין בית המדרש צו זאגן די קרבנות בציבור, וואס דאס איז זייער א גרויסע זאך.

ווען דער משגיח איז מיטן אויבערשטנ'ס הילף צוריק געקומען צו זיינע כוחות, האט ער באלד צוזאם 
גערופן זיין גאנצע קהילה, ער האט זיי דערציילט די פאסירונג, און האט זיי מעורר געווען אז פון יעצט 
דארף מען זיך מער מחזק זיין אין דעם, ווייל מן השמים האט מען צוגעשטימט אז עס איז א גרויסע און 

א חשובע זאך ('בפקודיך אשיחה' ח"ג שער התפילה מאמר ה).

א בליק לויטן סדר פון דאווענען בבתעתענה אמונים  אא ם 
אריינפיר צו די קאפיטלעך פון די קרבנות

עעעעעמעעעעע ען


