
פרשת חקת

בס"ד

אין זכות פון די מצוה פון פרה 
איז מען זוכה צו אלע מצוות

"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר" (יט ב)
אסאך וואונדערן זיך: וויבאלד די פרשה רעדט זיך פון די מצוה פון 
פרה אדומה, פארוואס שטייט נישט 'זאת חוקת הפרה' אזוי ווי עס 

שטייט צ.ב.ש. ביים קרבן פסח (שמות יב מג) 'זאת חוקת הפסח'?
ערקלערט דער 'אור החיים' הקדוש:

צוליב  נאר  איז  מצוות,  די  מקיים  צו  מענטש  א  פון  חוב  עיקר  די 
ווייל ער איז אזוי באפוילן געווארן פון השי"ת, אבער אויב ער טוהט 
נאר ווייל ער פארשטייט ווערט נישט גערעכנט אז ער האט מקיים 

געווען די מצוה ווי עס דארף צו זיין.
דעריבער ווען מיר רעדן איבער די מצוה פון פרה אדומה וואס דאס 
איז ווי א חוק בלי טעם, האט די תורה געשריבן "זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה", 
מ'זאל זיך פון דעם אפלערנען אז דער וואס איז מקיים די מצוה פון 
תורה  די  עס  רעכנט  טעם,  איר  נישט  פארשטייט  ער  כאטש  פרה, 
ווי ער וואלט מקיים געווען כל התורה כולה, ווייל מיט דעם ווייזט 
ער אז זיין כוונה ביים מקיים זיין אלע מצוות איז נאר כדי צו טוהן 

דעם רצון ה'.
לויט די ווערטער פונעם 'אור החיים' ערקלערט דער גאון רבי חיים 
אדלער פון סטרימטערע אין זיין ספר 'החפץ חיים' די נוסח פון די 
בתורתך  לבי  פתח  תהיה,  לכל  כעפר  נצור': "ונפשי  'אלוקי  תפילה 
ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי" – מיר בעהטן פון השי"ת אז אין זכות 
פון אונזער ווילן ['נפש' – איז א לשון פון רצון] מקיים זיין די מצוות 
וואס האבן נישט קיין טעם אזוי ווי די 'עפר פון די פרה אדומה', זאל 
פאר אונז גערעכנט ווערן כאילו מיר וואלטן מקיים געווען די אלע 
תרי"ג מצוות, אויך די וואס זענען נישט נוהג אין די היינטיגע צייטן.

תורה, תשובה, תפילה און צדקה
הרה"ק דער 'אמרי חיים' פון וויזשניץ טייטש אזוי דעם פסוק: "זֹאת 
ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" - 'זאת' איז בגימטריה 'צום קול ממון' [תשובה, תפילה 
און צדקה]. די תורה וויל זאגן אז כדי מיר זאלן קענען צוקומען צו 
גרויסע השגות אין לימוד התורה, דארף מען צוזאמען מיטן לערנען 
אויך געדענקען די זאכן וואס זענען מרומז אין די ווארט 'זאת', ד.מ. 

תשובה, תפילה און צדקה.

א קעגן יעדע קולא דארף מען מאכן א חומרא

"ְוִהָּזה ַהָּטהֹר ַעל ַהָּטֵמא" (יט יט)
עבודה  די  אז  חכמים  די  דא  פון  דרש'ענען  ב)  (מג  יומא  מסכת  אין 
יום'  'טבול  א  דורך  ווערן  געטוהן  אויך  קען  אדומה  פרה  פונעם 
[=איינער וואס האט זיך גע'טובל'ט אבער ער איז נאכנישט אינגאנצן 
טהור]. און נישט נאר דאס, נאר כדי צו ווייזן אז מיר האלטן נישט 
ווי די פארקרומטע מיינונגען פון די צדוקים וואס האלטן אז מ'טאר 
עס נישט טוהן, האבן די חכמים געהייסן (פרה ג ז) אז די עבודה זאל 

געטוהן דוקא דורך א טבול יום.
נאך שטייט אין גמרא (יומא ב א) אז אנשטאט די איין קולא האבן די 
חכמים מחמיר געווען אסאך זאכן ביים צוגרייטן דעם פרה: מ'האט 
אויפגעוואקסן אין עקסטערע שטובער קינדער פון די מינוט וואס 
זאלן  זיי  געגעבן  אכטונג  זיי  מ'האט  און  געווארן,  געבוירן  זענען  זיי 
נישט טמא ווערן, און נאך אזעלכע חומרות וואס ווערן דערמאנט 
אין די משנה (שם א-ב), ווייל דורך דעם וועט מען נישט מזלזל זיין 

אין די טייערע מצוה.
אין  איינגעפירט  קעלעם  פון  אלטער  דער  האט  יסוד  דעם  אויף 
זיך  מ'האט  וואס  טעג  זומער  די  אין  אז  קעלעם'  פון  התלמוד  'בית 
געדארפט צואיילן ביים זאגן די פסוקי דזמרה און די ברכות קריאת 
זייער  דעמאלטס  איז  וואס  שמע  קריאת  פון  זמן  די  צוליב  שמע 
פריה, זאל מען אנשטאט דעם שטארק מאריך זיין ביים זאגן 'אמת 
דאס  אז  ווייזן  צו  כדי  דקדוק,  און  כוונה  מיט  זאגן  צו  עס  ויציב', 

דאווענען איז נישט גרינג אין אונזערע אויגן.
'תפילת חנה' עמ' סא 

מ'טאר נישט דאווענען אין א אפענע פלאץ
"ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרֶצ א ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם... ֶּדֶר ַהֶּמֶל ֵנֵל א ִנֶּטה 

ָיִמין ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעבֹר ְּגֻבֶל" (כ יז)
טייטש דער גאון רבי יהונתן אייבשיץ:

אדום האט געוואוסט אז די כח פון כלל ישראל איז נאר מיט זייער 
מויל, און ווייל משה רבינו האט פארשטאנען אז זיי האבן מורא אז 
די אידן וועלן מתפלל זיין אויף זייער מפלה ווען זיי וועלן אריבער 
גיין אין זייער לאנד, דעריבער האט ער זיי געזאגט: "א ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה 
דאווענען,  דארט  מ'קען  וואו  פלעצער  באהאלטענע  אין   – ּוְבֶכֶרם" 
נאר "ֶּדֶר ַהֶּמֶל ֵנֵל", און ווייל עס איז אפענע פלאץ אן קיין ווענט 
וועלן מיר נישט קענען דאווענען אויף ענק ווען מיר גייען אריבער 

'תפארת יהונתן'(כמבואר בשו"ע או"ח צ ה).

ריינע אמת – איז א תנאי אז די תפילה זאל ווערן אנגענומען
"ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי" (כא ב)

"עמלק היה יושב בארץ הנגב, ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען, 
כדי שיהיו ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם והם אינם 
כנענים, ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונם לשון כנען, 

אמרו נתפלל סתם, שנאמר 'אם נתון תתן את העם הזה בידי'" (רש"י)
די  דאך  ווייסט  אויבישטער  דער  פארשטיין:  מען  דארף  לכאורה 
פארבארגענישן וואס טוהט זיך אין די הערצער, און אויב וואלטן די 
אידן געהאט א טעות און געדאוונט אז זיי זאלן געווינען די כנענים 

וואלט דען דער אויבישטער זיי נישט געהאלפן פון די עמלקים?
קומען  וואס  ווערטער  די  פון  כח  די  איבער  יסוד  גרויסער  א  נאר 
דא  פון  האט  דאווענען,  ביים  איבערהויפט  און  מויל,  פון  ארויס 
'לב  בעל  דער  הי"ד  ַּבְקְשׁט  אהרן  רבי  גאון  דער  ארויסגעלערנט 
אהרן'; אויב דאס דאווענען איז נישט איגאנצן מיט די ריינע אמת, 
קען זי חלילה נישט אנגענומען ווערן! דאס איז אויך מרומז אין די 

פסוק אין תהלים (קמה יח): "ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו 
אזוי  אמת,  פון  מדה  די  צו  נאנט  איז  תפילה  די  מער  ווי   – ֶבֱאֶמת" 

נעמט אן דער אויבישטער די תפילה.
'מעלות התפילה'

דורך וואס ווערן אנגענומען אונזערע תפילות
"ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ה'" (כא יד)

דער קאזניצער מגיד זאגט: אויך ווען מיר זענען ליידער נאכנישט 
ווערן  גאולה  די  אויף  תפילות  אונזערע  וויאזוי  זעהן  צו  זוכה 
אנגענומען, דאך פויעלן זיי אויך יעצט, אז דורך די תפילות אויף די 
פארהאן  איז  עס  און  תפילות.  אנדערע  די  אנגענומען  ווערן  גאולה 
 ֶּדֶר אויף דעם א רמז אין די פסוק (מלכים א' ח מח): "ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶלי
'דרך  אויבישטער,  דיר  צו  'אליך'  אן  קומען  תפילות  אלע   – ַאְרָצם" 

ארצם' - דורך די תפילות וואס מיר בעהטן אויף די לאנד.
די   – ֵּכן"  "ַעל  פסוק:  דעם  מגיד  קאזניצער  דער  טייטש  אזוי  און 
נעבעך  זענען  מיר  וואס  צייט  די  אין  בעהטן  מיר  וואס  תפילות 
'כן'],  [בגימטריה  פעלקער  זיבעציג  די  צווישן  פארוואלגערט 
"ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר" – ווערן דערמאנט אין די ספר הרחמים, אין זכות פון 
"ִמְלֲחמֹת ה'" – די תפילות וואס מיר 'פירן א קאמף' אויף כבוד שמים 
גאולה  די  פון  צייט  די  אין  זיין  ס'וועט  וואס  השכינה  התגלות  און 

שלימה במהרה בימינו אמן.
'ילקוט עבודת ישראל'

דערמאנען די ניסים פון נחל ארנון ביים דאווענען
"ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון" (שם)

"כשם שמספרים בנסי ים סוף כך יש לספר בנסי נחלי ארנון, שאף 
כאן נעשו נסים גדולים" (רש"י).

פראגע:  די  ארויף  אליין  זיך  פון  קומט  רש"י  ווערטער  די  לויט 
פארוואס טאקע דערמאנט מען נישט די ניסים פון נחל ארנון אזוי 

ווי מיר דערציילן די ניסים פון יציאת מצרים?
צוויי תירוצים זענען דא אויף דעם:

א. צווישן די פסוקים פון 'אז ישיר' וואס מיר זאגן יעדן טאג, שטייט 
טייטש  ָקִניָת",  זּו  ַעם  ַיֲעבֹר  ַעד  ה'   ַעְּמ ַיֲעבֹר  "ַעד  טז):  טו  (שמות 
ירדן  דעם  יעבור'  'עד  ארנון,  נחל  דעם  עמך'  יעבור  'עד  אונקלוס: 
אריינגייענדיג אין לאנד. לויט דעם דערמאנען מיר טאקע די נס פון 

נחל ארנון ביי די שירת הים ('ומתוק האור').
פסוק  דעם  שילא  רב  אויס  טייטשט  א)  (נח  ברכות  מסכת  אין  ב. 
ְוַההֹוד";  ְוַהֵּנַצח  ְוַהִּתְפֶאֶרת  ְוַהְּגבּוָרה  ַהְּגֻדָּלה  ה'   יא): "ְל כט  א'  (דה"י 
יציאת  איז  דאס  'והגבורה'  בראשית,  מעשה  איז  דאס   – 'הגדולה' 
מצרים, 'והתפארת' דאס איז די נס וואס די זון און די לבנה האבן זיך 
אפגעשטעלט אין די צייט פון יהושע, 'והנצח' – דאס איז די מפלה 
פון רוים, 'וההוד' דאס איז די מלחמה ביי די נחל ארנון. אויב אזוי 
'בית  ארנון (קובץ  נחל  פון  ניסים  די  דוד'  'ויברך  ביי  מיר  דערמאנען 

אהרן וישראל' מט קלא).

תפילה נעבן די וואסער
"ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה" (כא יז)

רבי יעקב בעל הטורים שרייבט (כאן ובבראשית טז ז): נעבן די וואסער 
איז מסוגל צו דאווענען, לויבן און דאנקען. און אזוי טרעפן מיר אז 
הגר האט געבעהטן אויף איר זוהן ישמעאל "על עין המים" (בראשית 
טז ה), אזוי אויך האט אליעזר געדאוונט אויף די זיווג פון יצחק "על 

עין המים" (שם כד יג).
פון די ווערטער פונעם בעל הטורים איז פארהאן א מקור אויף דעם 
מנהג פון זאגן תשליך אום ראש השנה דווקא נעבן א טייך, און עס 

זענען דא וואס שטעלן צו דעם די פסוק אין תהלים (כט ג): "קֹול 
ה' ַעל ַהָּמִים".

הגהות 'שוהם יקר' על בעה"ט שם

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

פע ם

אמן – איז א מקור מים חיים
"ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי" (יט יז)

אין זוהר הקדוש (וילך רפה א) דרש'נט מען דעם פסוק 
דער  אויף   – ַחִּיים"  ַמִים  ְמקֹור  ָעְזבּו  "אִֹתי  יג):  ב  (ירמיה 
וואס וויל נישט פארהייליגן דעם אויבערשטנ'ס נאמען 

דורך ענטפערן אמן.

א רמז אויף דעם קען מען האבן אים דעם פסוק: "ַמִים 
ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי" - 'אל כלי' איז בגימטריה אמן.

'אמונת יצחק' ח"א עמ' קצא 

ענטפערן אמן ראטעוועט פון יעדע צרה
"ַוִּיְׁשַלח ַמְלָא ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים" (כ טז)

אין זוהר הקדוש (וילך רפה א) ווערט געברענגט אז אין 
אידן  די  ווערן  כוונה  מיט  אמן  ענטפערן  פון  זכות  די 

ניצול פון די צרות.

 "און מ'קען עס מרמז זיין אין דעם פסוק: "ַוִּיְׁשַלח ַמְלָא
– מיט דעם כח פון ענטפערן אמן [וואס איז בגימטריה 
'מלאך'], "ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים" – נעמט אונז ארויס השי"ת 

פון אלע שוועריקייטן.
ראה 'ספר הגימטריאות' פר' בלק 

שערי גן עדן – שוין אויף די וועלט
אין טאג ז' תמוז געפאלט די יארצייט פון דער גרויסער 

גאון רבי ברוך פרענקל תאומים דער 'ברוך טעם' וואס אויף אים ווערט דערציילט:
אמאל זיצנדיג ביי א סעודה פון א ברית, האט ער פלוצלינג געגעבן א שמייכל. איינער פון די באטייליגטע האט אים געפרעגט: 
צוליב וואס האט דער רבי געשמייכלט, האט ער געענטפערט: איך האב עפעס געזעהן אין גן עדן העליון, און אויף דעם האב 
איך געשמייכלט. האט יענער ווייטער געפרעגט: וויאזוי איז מען זוכה צו דעם ? האט דער 'ברוך טעם' אים געענטפערט: 

חז"ל זאגן דאך (שבת קיט ב) אז יעדער וואס ענטפערט אמן 'פותחים לו שערי גן עדן', עס שטייט 'פותחין', וואס איז 
א לשון הווה, אז נאך ביים לעבן איז ער זוכה צו זעהן. אויב דו וועסט אויך אכטונג געבן צו ענטפערן 'אמן' מיט 

דיין גאנצער כח, בין איך זיכער אז דו וועסט אויך זעהן!'
'אהל ברוך' אות מז

 כל העונה אמן בכל כוחו, פותחין לו שערי גן עדן 
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ווער האט נישט געהערט פון די גרויסע און באקאנטע שוהל אין אמעריקא, די בית המדרש 'שומרי שבת' וואס 
געפינט זיך אויף די דרייצנטע עוו., אין די צענטער פון בארא פארק, ברוקלין ניו יארק.

ישראל,  ארץ  פון  משולחים  מענטשן,  רייכע  מיט  צוזאמען  ארימעלייט  צייט  זעלבע  די  אין  אריין  קומען  דארט 
צוזאמען מיט אמעריקאנער אידן. אלע ווערן דארט אויפגענומען מיט א פריינדליך פנים. פיר און צוואנציג שעה 
א טאג זענען דארט פארהאן מנינים צום דאווענען, און שטענדיג קען יעדער הונגעריגער מענטש טרעפן דארט 

עסן און טרונקען צו זעטיגן זיין הארץ.
א  געטראפן  זיך  האבן  מעריב  אויף  ווארטנדיג  נעכט  די  פון  איינע  אין  ווען  וואונדער  קיין  נישט  ס'איז  אז  אזוי 
אמעריקאנער גביר א גרויסער עושר נעבן א איד וואס זיין אויסזעהן ווייזט אז ער איז א ירושלימ'ער חסידישער 
איד, ווען א חוט של חסד איז איסגעשפרייט אויף זיין געזיכט, אבער זיין ארימקייט דערקענט זיך אויף אים פון 

קאפ ביז פוס.
זעלבן  דעם  אויף  אים  נעבן  שכן  דער  אז  באמערקן  צו  אנגעיאגט  שוין  גביר  דער  האט  דאווענען  אנהויב  ביים 
באנק געפינט זיך אין א גאר א שווערע צושטאנד. זיין פארלאשענע אויסזעהן, און זיין דאווענען וואס איז געווען 

באגלייט מיט טרערן האט אים זייער געצויגן.
'זיכער האט ער איבערגעלאזט זיין געבענטשטע פאמיליע אין ירושלים עיר הקודש' – האט דער גביר געטראכט 
'און ער האט זיך געפלאגט צו קומען ביז צו די ווייטע אמעריקא צוזאם שטעלן  צו זיך מיט רחמנות געפיהלן, 
דארט א גרויסע סומע, אבער עס זעהט אויס אז ער גרייט זיך אהיים צו פארן צו זיין אויסגעהונגערטע פאמיליע 
מיט ליידיגע הענט, ווי ביטער איז אים אויפן הארץ...' – האט דער גביר פארגעזעצט צו וועבן זיינע פאנטאזיע'ס.

די געדאנקען האט אים נישט געלאזט זיין רוהיג, און נאך בעפאר ער האט אנגעהויבן צו דאווענען האט דער גביר 
זיך געוואנדן צו אים און האט אנגעהויבן צו אינטערעסירן מיט א פריינדליכקייט: 'איר קומט פון ירושלים? זיכער 

זענט איר געקומען קיין אמעריקא צוליב...'
דער שכן האט זיך אויף א מינוט אויפגעכאפט פון זיינע געדאנקען, אבער ער האט באלד געווינקען מיט זיינע 

הענט אז ער קען יעצט נישט שמועסן, און דער גביר האט געמוזט ווארטן געדולדיג ביז נאכן דאווענען.
דער  ווייל  אים,  ביי  אינטערעסירן  צו  זיך  מעגליכקייט  קיין  געהאט  נישט  ער  האט  דאווענען  נאכן  אויך  אבער 
מענטש נעבן אים איז געווען פארטיפט אין זיינע געדאנקען, ווען ער זאגט ארויס די ווערטער פון שמונה עשרה 

מיט געפיהל, און ער פילט אינגאנצן נישט וואס עס טוהט זיך ארום אים.
אים  אויף  האט  איד  דער  מאל,  צוויי  נישט  טראכט  גביר  דער  ווארטן,  צו  צייט  צופיל  געהאט  נישט  האט  ער 
געמאכט א מורא'דיגן איינדרוק, און האט ארויס גענומען זיין טשעק ביכל, געשריבן א ריזיגע סומע געלט, עס 

אראפ געלייגט אונטער דעם סידור פון יענעם איד און זיך געאיילט צו זיין וועג.
אויפן וועג האט ער אנגעהויבן צו באקומען חרטה געפיהלן. ווער ווייסט צי יענער איד דארף בכלל צוקומען צו 
צדקה, אפשר וויל ער נישט נעמען קיין צדקה געלט, 'פארוואס האב איך אזוי שנעל באשלאסן צו שרייבן אזא 

ריזיגע סומע פאר איינעם וואס איך קען אים נישט'.
'לכל הפחות האב איך אינזין געהאט צוטוהן א מצוה', האט ער זיך אין ענדע בארוהיגט, 'און מחשבה טובה הקדוש 

ברוך הוא מצרפה למעשה'.
*

'שומרי שבת' האט  עס זענען אדורך טעג, וואכן און חדשים פון דעמאלטס. די געשעהניש פון יענע נאכט אין 
די  אין  מענטשן  אויפגענומען  האט  גביר  דער  ווען  נעכט,  די  פון  איינע  אין  פארגעסן.  אינגאנצן  שוין  גביר  דער 
באשטימטע צייט ווי זיין שטייגער איז, זענען אריין צו אים צוויי באקאנטע משולחים, און נאך די געווענליכע 
'אפשר קענט איר אונזער פריינד ר' פלוני ב"ר פלוני פון  אויפנאמע האבן זיי אים איבערראשט מיט א שאלה: 

ירושלים עיר הקודש?'
דער גביר האט אויפגעהויבן זיינע אויגן פונעם שטעק ביכל וואס איז געליגן פאר אים, ער האט אוועק גערוקט 
זיינע בריללן צום שפיץ נאז, און געדרייט זיין אקסל ווי איינער וואס פארשטיייט נישט; 'פון וואו דארף איך אים 

קענען?!'
'אנטשולדיג' – האבן זיי אים געזאגט, 'לויט ווי ער האט אונז פארגעשטעלט האבן מיר געמיינט אז איר זענט דער 

איד, אבער עס זעהט אויס אז מיר האבן געהאט א טעות'.
'איין מינוט, ווארט צו', האט פלוצלינג אויפגעבליצט א פינק פון נייגעריקייט אין דעם גביר'ס מח: 'וואס איז די 

מעשה? ווער איז דער מענטש און וואס טוהט ער?'
די צוויי האבן פארשטאנען אז עס האט זיך זיי יעצט געמאכט א גאלדענע מעגליכקייט צו כאפן א שמועס השניים 

מיטן גרויסן נדיב, האבן זיי באשלאסן אים צו דערציילן זייער געשיכטע:
די  און  פלוני,  ר'  אויבנדערמאנטן  דעם  פריינד  גוטער  אונזער  געטראפן  מיר  האבן  חדשים  צעהן  ארום  'פאר 
געלונגענע  פון  באגריפן  די  אין  אויך  אומגלויבליך  געווען  איז  דערציילן  צו  געהאט  האט  ער  וואס  געשיכטע 
משולחים ווי מיר זענען; דער איד האט אונז דערציילט אז ער איז יעצט צוריק געקומען פון אמעריקא נאכן זיך 
אויפהאלטן דארט עטליכע וואכן מיטן ציל פון צוזאם שטעלן א געוויסע סומע געלט וואס וועט אים קענען ארויס 
נעמען פון די בלאטע חובות וואס ער זינקט דערין ביזן האלדז, נאך וואס ער האט שוין זוכה געווען צו חתונה 

מאכן עטליכע פון זיינע קינדער.
אונזער פריינד איז זייער א איידעלער איד, און יעצט איז ער געווען געצווינגען ארויס פארן צו בעהטן הילף פון די 
רייכע מענטשן. אבער זיין איידלקייט און זיין שטילע אויפפירונג האבן אים אפגעהאלטן פון צו מצליח זיין, ווען 
נאך עטליכע וואכן האט ער זיך געטראפן א טאג פארן אהיים פארן, ווען ער האט ביי זיך א קליינע סומע וואס 
וועט אים קענן דעקן די שפעזן, און פון דאס ביסל רעשט וואס וועט אים איבערבלייבן וועט ער אפילו נישט 

קענען באצאהלן דעם קלענסטן חוב פון זיינע פולע חובות.
'יענעם טאג בין איך געווען זייער צובראכן' – האט יענער פאר אונז דערציילט, 'אבער איך האב באשלאסן אז דעם 
לעצטן טאג וועלן איך נישט פארברענגען מיט אומזינסטע לויפן פון איין אדרעס צום צווייטן, נאר זיך ווענדן צו 
דעם איינציגסטן בעסטע אדרעס – דער וואס אלעס געהערט צו אים, דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא'.
אין גאר א פריה שעה איז איז ער אריין אין די שוהל 'שומרי שבת' וואס איז שוין געווען פול מיט אסאך מתפללים, 

ער איז ארויף צו איינע פון די אויבערשטע שטאקן און אנגעהויבן זיך צו גרייטן צו שחרית.
נאך א גערירטע שחרית פול מיט טרערן האט ער געגעסן פת שחרית, און באלד נאכדעם האט ער אנגעהויבן 
צו זאגן תהילים אין איין צו ביז די צייט פון מנחה. אויך די מנחה איז אריבער אויף אים מיט אום געווענליכע 
דערהויבנקייט, און נאכדעם האט ער ווייטער פארגעזעצט צו זאגן די קאפיטלעך תהלים, ווי א קינד וואס וויינט 

זיך אויס פאר זיין טאטע.
די  צו  באהאפטן  געווען  נישט  אינגאנצן  שוין  ער  איז  מעריב  דאווענען  צו  פון  צייט  די  אנגעקומען  איז  עס  ווען 
גשמיות'דיגע וועלט, און ער האט שוין אינגאנצן נישט אין אכט גענומען ווער עס זיצט נעבן אים. נאר פלוצלינג, 

פונקט אינמיטן די ברכה פון 'אהבת עולם', האט ער געשפירט א לייכטע קלאפ אויף זיין אקסל:
'איך האב זיך אויפגעכאפט און איך האב אויפגעהויבן מיינע אויגן פון דעם סידור' – האט ער אונז דערציילט, 'און 
אט באמערקט ער א איד וואס זיין אויסזעהן דערציילט אז ער געהערט צו די זייט פון די 'געבער'ס'. דער מענטש 
האט זיך געוואנדן צו מיר מיט א פריינדליכקייט און האט זיך אינטערעסירט: 'איר זענט אפשר פון ארץ ישראל? 

איר זענט געקומען צוזאם נעמען געלט דא אין אמעריקא?'
אויף א קורצע מינוט האב איך זיך גע'ספק'עט צי איך זאל אים ענטפערן, אבער דעמאלטס האב איך זיך דערמאנט 
אז איך געפון זיך יעצט אינמיטן א נאנטע שמועס מיט דעם גרעסטן 'גביר', און ווי אזוי קען איך מסיח דעת זיין 

פון דעם כדי צו ענטפערן צו א גביר וואס איז בשר ודם?!
איך האב באשלאסן זיך צו פארהוילן פון די פראגע און ווייטער דאווענען. פון מיין זייט איז עס געווען א גרויסע 
הקרבה פארן באשעפער, ווייל עס האט אויסגעזעהן אז דער איד איז מיר גרייט צו העלפן, אבער איך האב זיך 

מחזק געווען מיט די החלטה אז עס איז זיכער אז דער אייבישטער קען אויך שיקן זיין הילף נאכן דאווענען...'
'איך קען פארזעצן צו דערציילן די געשיכטע אנשטאט ענק?' – האט דער גביר פלוצלינג איבערגעראשט זיינע 

פארוואונדערטע געסט.
'ענק האבן שוין זיכער פארשטאנען אז איך בין געווען דער וואס האט אראפגעלייגט די טשעק אונטער די סידור 
פון ענקער פריינד. יעצט קען איך ענק אויך באדאנקען אויף דעם וואס ענק האבן אראפ גענומען פון מיין הארץ א 
שווערע לאסט, פון יענעם טאג דריי איך זיך ארום מיט חרטה געפיהלן, ווען איך בין נישט זיכער צי די מכובד'יגע 

טשעק וואס איך האב געגעבן איז נישט אנגעקומען צו איינעם וואס דארף אינגאנצן נישט צוקומען צו דעם.
יעצט האב איך איינגעזעהן אז איך האב זוכה געווען צו זיין דער שליח פון הימל צו העלפן דעם איד וואס האט 

פארשטאנען ווי געפינט זיך די בעסטע אדרעס צו א ישועה און הצלחה'.
מיט די ווערטער האבן זיך די צוויי משולחים געזעגנט פונעם גביר, ווען די גרויסע טשעק איז קליין אנטקעגן די 

שטארקע און קלארן דערהער וואס זיי האבן מיט גענומען אין זייער מח אויף אייביג.
'בפקודיך אשיחה' ח"ג עמ' שצה

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

א איבערראשנדע ישועה אין די 'שומרי שבת' שוהל
גר
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די מעלה פון זאגן די פרשה פון קטורת
טו): "דער  תצוה  זאגן (תנחומא  חז"ל  ווי  אזוי  השי"ת,  ביי  באליבט  זייער  איז  קטורת  פון  עבודה  די 
אויבישטער האט געזאגט: פון אלע קרבנות וואס ענק זענען מקריב, איז די קטורת דאס מערסטע 
נישט  איז  קטורת  די  ...אבער  אידן  די  פון  געברויך  די  וועגן  זענען  קרבנות  אלע  ...ווייל  באליבט 

צוליב א זינד פון א מזיד צי א שוגג אדער א אשם, נאר צוליב די שמחה".

אזוי ווי מיר טרעפן אין חז"ל (תענית כז ב) איבער דאס גרויסקייט פון זאגן די פרשיות פון די קרבנות 
וואס דורך דעם האבן מיר א כפרה אויך אין די זמן פונעם גלות ווען מיר האבן נישט די קרבנות 
באשיצן  אונז  טוהט  וואס  קטורת  די  פון  עבודה  די  פון  גרויסקייט  די  חז"ל  אויך  זאגן  אזוי  אליין, 

פון יעדע צרה אויך אין די צייט וואס מיר קענען נישט מקטיר זיין די קטורת אין בית המקדש.

יעדער  אז  השי"ת  פון  גזירה  א  איז  עס  ב):  ויקהל (ריח  פרשת  אין  זוהר  אין  געשריבן  שטייט  אזוי 
וואס וועט זיך מתבונן זיין און וועט זאגן יעדן טאג די פרשה פון די קטורת, וועט ניצול ווערן פון 
אלעם שלעכטן און פון אלע ערליי כישוף וואס זענען פארהאן אויף דער וועלט, און ער וועט נישט 

געשעדיגט ווערן אין דעם טאג, ווייל די סטרא אחרא קען נישט געוועלטיגן אויף אים.

אין די המשך פון די ווערטער באטאנט דער זוהר אז מ'דארף זייער שטארק מכוון זיין ביים עס 
זאגן, און ער לייגט צו, אז אויב וואלטן מענטשן געוואוסט ווי שטארק חשוב איז די קטורת פאר 
השי"ת, וואלטן זיי גענומען יעדע ווארט פון די פרשה פון די קטורת און עס ארויף געלייגט העכער 
זייער קאפ ווי א גאלדענע קרוין, דעריבער דער וואס האט אינזין יעדן טאג איז זוכה צו א חלק 
אין עולם הזה און אין עולם הבא, און דאס טויט ווערט אפגעטוהן פון אים, און ער ווערט ניצול 
פון אלע שלעכטע דינים אויף די וועלט און אויף די קומענדיגע וועלט, און פון די אנדערע זייט, 
דער וואס גיט נישט אכטונג אויף דעם יעדן טאג, איז גורם פאר זיך גרויסע שאדנ'ס, און דינים און 

מגיפות רועהן אויף אים רח"ל.

ח):  ל  (שמות  תצוה  פרשת  אין  פסוק  דער  פון  לשון  די  פון  דארטן  זוהר  דער  ארויס  לערנט  נאך 
"ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ה' ְלדֹרֵֹתיֶכם" וויבאלד אז די קטורת איז זייער באליבט פאר השי"ת, דעריבער 
קטורת  די  איז  דאך  חשוב,  זייער  איז  דאווענען  וואס  כאטש  און  אים,  פאר  שטענדיג  עס  שטייט 

מער טייער און חשוב.

די סגולות פון קטורת
דער מבי"ט שרייבט אין זיין ספר 'בית אלקים" (שער התפילה פרק טז): "מ'זאגט יעדן טאג די פרשה 
פון פיטום הקטורת אינדערפריה און נאכמיטאג, ווייל עס איז זייער מסוגל אקעגן א מגיפה, און 
אזוי ווי מיר געפינען אז ווען משה רבינו איז ארויף אין הימל האט יעדער איינער פון די מלאכים 
עס  ווי  אזוי  אנטפלעקט,  עפעס  אים  האט  המוות  מלאך  דער  אויך   ... אויסגעלערנט  עפעס  אים 
שטייט (במדבר יז יב) "ויתן את הקטורת ויכפר על העם" ...און ווייל די קטורת איז מכפר ווען עס איז 
פארהאן א מגיפה, אזוי אויך דאס זאגן טוהט העלפן, אזוי ווי עס שטייט "ונשלמה פרים שפתינו".

איז  וואס  חלבנה  די  פון  ענין  די  ביי  רמז,  א  דעם  אין  דא  איז  עס  "און  מבי"ט:  דער  צו  לייגט 
אנדערע  די  און  גערוך  שלעכטן  א  האט  ער  וואס  סממנים,  צעהן  אנדערע  די  מיט  אויסגעמישט 
שלעכטן  דעם  מאכן  גוט  צו  כח  שטארקן  אזא  האבן  צעהן  אנדערע  די  און  גערוך,  גוטן  א  האבן 
גערוך פון די חלבנה אז עס זאל ווערן א גוטע גערוך פונקט ווי די אנדערע, און דאס איז א רמז 
אויפן מלאך המוות וואס ער איז ווי דער חלבנה און ער מישט זיך צוזאם מיט דעם פארזאמלטן 
עולם כדי זיי צו שעדיגן, און ווען זיי זענען ערליך און זיי טוהן תשובה, קען דער מלאך המות נישט 
געוועלטיגן אויף זיי, נאר פארקערט זיי געוועלטיגן אויף אים אז דער שלעטער מלאך ענטפערט 

אמן הרע בעל כרחו".

זאגן  אז  אריז"ל  פונעם  נאמען  אין  פי"א)  האשמורת  (שער  העבודה  ושורש  יסוד  דער  ברענגט  נאך 
כג)  קלב  (או"ח  החיים  כף  אין  און  בשלימות.  טוהן  תשובה  צו  סגולה  א  איז  קטורת  פון  פרשה  די 
שרייבט ער אז זאגן די פרשה פון פיטום הקטורת ווען עס איז געשריבן בכתב אשורית ווי א ספר 
תורה איז עס א סגולה אויף עשירות, און צו מצליח זיין אין אלע זיינע געשעפטן. אבער זעה וואס 
ער באטאנט דארטן (ס"ק יח) אז כאטש עס איז פארהאן אין דעם א סגולה, זאל מען נישט אינזין 
עס צו זאגן צוליב דעם, נאר כדי צו טוהן א נחת רוח פארן באשעפער, ווייל דאס זאגן ברענגט א 

ספעציעלן נחת רוח פארן אויבערשטן.

עס זאגן פון אינעווייניג
דער רמ"א שרייבט (או"ח קלב ב): עס זענען דא וואס זאגן אז מ'זאל אכטונג געבן צו זאגן 'פיטום 
הקטורת' פון א כתב און נישט אויסנווייניג, ווייל דאס זאגן איז אזוי ווי דאס מקטיר זיין, און מ'דארף 
פארפעלט  מ'האט  אויב  ווייל  געווירצן,  עלעף  די  פון  איינס  פארפעלן  נישט  מ'זאל  געבן  אכטונג 

איינס פון זיי איז מען חייב מיתה רח"ל.

אויך דער 'בית יוסף' (שם) ברענגט דאס אין נאמען פון די ראשונים, און ער לייגט צו אז אין עטליכע 
פלעצער האט מען זיך טאקע געפירט עס נישט צו זאגן אלץ דעם אויבנדערמאנטן חשש. אבער 
נאכדעם פירט ער אויס, אז דאס וואס מ'איז חייב מיתה אויב מ'האט פארפעלט איינס פון אירע 
געווירצן, איז נישט אויף דאס פארפעלן, נאר אויף דעם וואס ער איז אריין אין בית המקדש שלא 
לצורך, און נאך זאגט ער, אז אויך אויב מיר וועלן האלטן ווי די אויבנדערמאנטע ראשונים, דארפן 
מיר זיך נישט אפהאלטן פון עס צו זאגן, ווייל מ'קען גרינגערהייט אכטונג געבן נישט צו פארפעלן 

איינס פון די אלע געווירצן פון זיי עס צוזאגן.

מ'זאל הרהר זיין בתשובה פארן עס זאגן
ס'שטייט אין ספרים אז מ'דארף מהרהר זיין בתשובה אויף זינד פון לשון הרע און רכילות פאר'ן 
זאגן די פרשה פון קטורת, אזוי חז"ל זאגן (פסחים פב ב) אז די קטורת איז מכפר אויף די זינד פון 
לפרשת  מוסר  באגדאד,  חכמי  גדולי  די  פון  שנדוך  מהר"ש  (פון  לאסף'  'מזמור  ספר  אין  און  הרע.  לשון 
הקרבנות) זאגט אויף דעם א וואונדערליכן משל, צו א קעניג וואס האט ארויף געלייגט געוויסע 
שטייער אויף זיינע קנעכט, און וויבאלד א טייל פון זיי זענען געווען ארימעלייט און זיי האבן נישט 
קליינע  א  געברענגט  דעם  אנשטאט  זיי  האבן  שטייער,  די  באצאלן  צו  מעגליכקייט  קיין  געהאט 
מתנה לויט זייער מעגליכקייט, און עס אריין געלייגט אין א איינפאכע כלי אבער א ריינע, און עס 

דערלאנגט פארן קעניג פארשעמטערהייט, ווען זיי קניען און בוקן זיך צו אים.

ווייל עס האט זיך דערקענט אויף זייער געזיכט אז זיי האבן א שטארקע ווילן צו ברענגען מתנות 
לויט וואו עס פאסט פארן קעניג, נאר צוליב זייער ארימקייט האבן זיי זיך נישט געקעט ערלויבן 

מער, האט זיי דער קעניג מוחל געווען און האט אנגענומען זייער מתנה.

אבער לאמיר אליין טראכטן, אויב זיי וואלטן געשיקט זייער ארימע מתנה אין א שמוציגע כלי, אן 
אפצוגעבן פארן קעניג דעם פאסיגן כבוד, וואלט זיכער דער קעניג זיך אויפגערעגט אויף זיי און זיי 

געשטראפט, ווייל זיי וואלטן געדארפט טוהן דאס מערסטע וואס זיי קענען.

אויך מיר די קנעכט פונעם קעניג – דער קעניג פון די וועלט, אין די צייט וואס די בית המקדש איז 
געשטאנען זענען מיר געווען ווי רייכע און מיר האבן געהאט א מעגליכקייט צו ברעגען פאר אים א 
חשוב'ע מתנה ווי די קטורת, אבער אין די יעצטיגע צייט, ווען צוליב אונזערע עבירות, זענען מיר 
ווי ארימעלייט וואס מיר האבן נישט קיין מעגליכקייט נאר צו דערלאנגען א איינפאכע מתנה דורך 
זאגן די פרשה. אויב אזוי, איז זיכער אז צום ווייניג'סטנס ליגט אויף אונז א חוב עס צו זאגן אויפן 
שענסטן וועג וואס איז פארהאן, וועגן דעם דארף מען פון פריער תשובה טוהן אויף די זינד פון די 

מויל, און אזוי וועט אנגענומען ווערן אונזער מתנה פאר השי"ת.

א בליק לויטן סדר פון דאווענען בבתעתענה אמונים  אא ם 
די פרשה פון די קטורת

עעעעעמעעעעע ען


