
הן עם כלביא יקום 
פון די ברכות פון בלעם הרשע לערנען מיר ארויס אויף די קללות וואס ער האט געטראכט פון 
פריער צו שעלטן די אידן, אזוי האבן אונז חז"ל אויסגעלערנט אין מסכת סנהדרין )קה ב(. אויב 
נישט אומזינסט האט בלעם הרשע אויסגעוועלט מיט א ספעציעלקייט  אז  זעהט אויס  אזוי, 
און  די בתי-כנסיות  זכות אבות,  פון  ענין  די  ברכות.  זיינע  אין  זענען דערמאנט  וואס  זאכן  די 
די  פון  טייל  א  נאר  זענען  ענינים  די  עבירות,  פון  אפשיידן  זיך  און  צניעות  מדרשות,  בתי  די 
כאראקטער שטריכן וואס מיט זיי זענען די אידן אפגעזונדערט פון די אנדערע פעלקער, און 
זיי האט בלעם געוואלט מיט זיינע קללות עס צו שטערן, און דורך דעם אויבערשט'נס חסדים 

זענען זיי איבערגעדרייט געווארן אויף אונז צוריק צו א ברכה.

זאך  די  ארויס  שיינט  עס  און  זיך  דערקענט  שטריכן,  כאראקטער  ספעציעלע  די  אינצווישן 
און  הטור  ספר  דעם  פון  אנהויב  אין  געווארן  אריינגעשטעלט  עס  איז  יארן  אסאך  נאך  וואס 
דעם שולחן ערוך – די וואס לערנען אונז אויס וויאזוי זיך צו פירן, און מאכן ליכטיג אונזערע 
אויסגעטראטענער וועג, און דורך דעם איז עס געווארן די גרונד שטיין צו די אלע ספרים וואס 
זאגן אונז וויאזוי זיך צו פירן. די כאראקטער שטריך וואס ווערט ארויס געזאגט אין פסוק )כג 

א", לערנט אויס אויף דעם  ִיְתַנשָּׂ ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ָלִביא  כְּ ָעם  "ֶהן  כד(: 
חוב פון יעדן איד צו ווייזן מסירות נפש צו השי"ת נאך בעפאר 
רש"י  ווי  אזוי  און  נאכט-שלאף,  די  פון  אויגן  זיינע  עפנט  ער 
ברענגט אראפ )שם( פון די ווערטער פון חז"ל אין מדרש: "ווען 
זיי שטייען אויף פון זייער שלאף אינדערפריה, שטארקן זיי זיך 
ווי א לייב און ווי א לעמפערט צו כאפן די מצוות – אנטוהן די 

טלית, ליינען קריאת שמע און לייגן תפילין".

צו די כאראקטער שטריך האבן אונזערע חכמים געלייגט זייער 
זיי  האבן  דעם  וועגן  אז  שטארק,  אזוי  חשיבות,  ספעציעלע  א 
געוואלט מ'זאל זאגן די ברכות פון בלעם ווי א טייל פון די סדר 
פון קריאת שמע וואס ווערט געזאגט א יעדן טאג עטליכע מאל. 
אזוי ווי ס'שטייט אין גמרא )ברכות יב ב(: "רבי אבהו בן זוטרתי 
מ'האט  זבידא:  בר  יהודה  רבי  פון  נאמען  אין  נאכגעזאגט  האט 
געוואלט באשטימען צו זאגן די פרשה פון בלק ביי קריאת שמע, 
און פארוואס האט מען עס נישט באשטימט צו זאגן – וועגן די 
די טעם אז מ'האט עס געוואלט  וואס איז  פלאג פונעם ציבור. 
זאגן? זאגט רבי יוסי בר אבין: ווייל עס שטייט אין דעם די פסוק: 
כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו. ]אזוי איז די גירסא פון גמרא 
אז  דארטן  שרייבט  מהרש"א  דער  אבער  אונז,  פאר  איז  וואס 
מ'דארף גורס זיין אין די ווערטער פון רבי יוסי בר אבין די פסוק 

"הן עם כלביא..."[.

און אזוי איז די לשון פון רבינו יעקב דער זוהן פונעם רא"ש אין 
בן  "יהודה  'ארבעה טורים' )טור או"ח סי' א(:  זיין ספר  אנהויב 
תימא אומר, הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות 
רצון אביך שבשמים... וועגן דעם דארף זיך א מענטש שטארקן 
ווי א לייב אויפשטיין צופריה צו דינען זיין באשעפער, און אפילו 
ווען דער יצר הרע וועט אים צורעדן אין די ווינטער נעכט אזוי צו 

זאגן: וויאזוי וועסט אויפשטיין אינדערפריה, די קעלט איז דאך אזוי 
גרויס... אדער וועט ער צורעדן אין די טעג פון זומער אזוי צו זאגן: וויאזוי וועסטו אויפשטיין 
פון דיין בעט, ווען דו ביזסט נאכנישט זאט געווארן פון דיין שלאף?! שטארק זיך אויף אים און 

שטיי אויף! אזוי זאלסט זיין דער וואס וועקט אויף דעם פריה מארגן, און נישט פארקערט...".

דער וואס ליינט די ווערטער פונעם טור, קומט אים באלד פון זיך אליינ'ס ארויף די וואונדער: 
די  פונקט  הלכה  וויכטיגע  די  צו  ראיה  א  ווי  ברענגען  צו  באשלאסן  טור  דער  האט  פארוואס 
ווערטער פון דעם תנא יהודה בן תימא, וואס עס זענען נישט געזאגט געווארן דירעקט אויף די 
טעמע פון אויפשטיין צופריה, און ער האט נישט געברענגט די פסוק וואס פון אים לערנען חז"ל 

ארויס די הלכה – די פסוק "הן עם כלביא יקום..."?

די פראגע איז שווער געווען פארן 'חידושי הרי"ם' זי"ע )אין 'ספר הזכות' או"ח סי' א(, און ער 
האט ערקלערט, אז די פסוק "הן עם כלביא יקום" רעדט נאר אויף די צדיקים וואס זענען נישט 
געשטרויכלט געווארן מיט א עבירה, און די יראת שמים איז אריינגעטוהן אין זייער זעהל, און 
זייער הארץ איז שטארק ווי א לייב אנטקעגן די איינרעדענישן פונעם יצר הרע, אבער וויבאלד 
נאכצוזאגן  אויסגעוועלט  ער  האט  ישראל,  כלל  גאנץ  פאר  ספר  זיין  געשריבן  האט  טור  דער 
דוקא די ווערטער פונעם הייליגן תנא – וואס פון דעם וואס ער האט באשטימט צו זאגן זיינע 
ווערטער אין די משנה, כאטש ס'איז שוין געשריבן געווארן אין פסוק, זעהט זיך אויס אז ער 
וואס כאטש אז  די איינפאכע מענטשן,  רייד אויך פאר  זייע  געוואלט מיט דעם לערנען  האט 
ווי  נישט אזוי שטארק  זענען שוין  זיי  און  זינד,  געווארן מיט  זענען שוין געשטרויכלט  זיי 
א לייב, דאך זאלן זיי זיך שטארקן ווי א לייב אויפצושטיין אינדערפריה צו דינען זייער 

באשעפער.

געווינען אינדערפריה וועגט אראפ דעם גאנצן טאג צום גוט'ס
שטארקע  אזא  געלייגט  חז"ל  האבן  אומזיסט  נישט  אז  אויס  זעהט  עס 

שטייט  ער  ווען  מענטש  דעם  פאר  אויס  זיך  פעלט  עס  וואס  זריזות  פון  מדה  די  צו  געוויכט 
ווירקט אויף די ארבעט פון א גאנצן טאג.  וועגט אראפ און  ווייל עס  אויף אינדערפריה, נאר 
אזוי ווי דער משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ"ל האט אמאל אין א שמועס געזאגט צו זיינע 
תלמידים, אז נישט אומזינסט איז אויסגעוועלט געווארן די הלכה אז מיט דעם זאל זיך אנהויבן 
די שולחן ערוך, נאר ווייל די הלכה איז די וויכטיגע צוגרייטונג וואס עס פעלט זיך אויס אויף 
יעדן איינצעלע זאך פונעם פליכט פון די טאג פון א איד, א פליכט וואס איז צוזאם געשטעלט 

פון הלכות און אסאך מצוות וואס איבער זיי איז פארפאסט געווארן די שולחן ערוך.

און ער האט ערקלערט, וויבאלד די זעהל פון א מענטש איז צוזאם געשטעלט פון צוויי טיילן, 
זאל  מענטש  א  אז  אויס  זיך  פעלט  צוזאמען,  טייל  גשמיות'דיגע  א  און  טייל  רוחניות'דיגע  א 
די  דורך  נאר  ווערן  געטוהן  נישט  זאל  מצוה  די  כדי  מצוה,  יעדע  פאר  צוגרייטן  ריכטיג  זיך 
גשמיות'דיגע טייל, נאר אויך דורך די רוחניות'דיגע טייל. וועגן דעם, אויב גלייך ביים אויפשטיין 
אינדערפריה שטארקט זיך א מענטש ווי א לייב אויף זיין גשמיות'דיגע נאטור וואס איז פויל, 
און ער שטייט אויף מיט א שנעלקייט צו עבודת הבורא, האט ער מיט געוויזן אז אלעס וואס ער 
וועט טוהן דורכן טאג, וועט געטוהן ווערן לשם שמים, און נישט חלילה ווי סתם א מעשה-קוף. 

)'אור יחזקאל' ח"ה עמ' קד(

די  מיט  ווערטער  פריערדערמאנטע  די  זענען  פאסיג  ווי  און 
אות  י  מערכת  קדמות',  )'מדבר  החיד"א  דער  פון  ווערטער 
חז"ל  מאמר  די  ענין,  דעם  אויף  געווען  ממליץ  האט  וואס  יב( 
וואלט  דא  ווי  להרגו",  השכם  להרגך  "הבא  ב(:  עב  )סנהדרין 
יצר  דעם  אויף  שטארקן  זיך  ווילסט  דו  אויב  געווארן,  געזאגט 
דערנידערן  דיך  און  הרג'ענען  מינוט  יעדן  דיך  וויל  וואס  הרע 
צופריה  אויפשטיין  דארפסטו  קדושה,  פון  מדריגות  דיינע  פון 
אים הרג'ענען, ווייל מיטן זיך שטארקן אויף דיין נאטור וועסטו 
זיך קענען מאכן געוועלטיגן אויף דעם יצר, און מיט דעם אים 
אפהאלטן פון צו געוועלטיגן אויף דיר. און אין ספר 'אבני אליהו' 
ביי אונזער פרשה, לייגט ער צו און פארבינדט די ווערטער אין 
די לשון פון די פסוק "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא", ווער 
עס איז 'כלביא יקום', וועט ער פון זיך אליין זוכה זיין אז אגאנצן 
טאג וועט ער זיך 'כארי יתנשא' צו טוהן דעם ווילן פון השי"ת און 

קענען געווינען דעם יצר הרע.

דאס שאדן פון דער בלייבט ליגן אין בעט אינדערפריה
אין מסכת אבות )ג י( האבן חז"ל אויסגערעכנט עטליכע זאכן 
וואס זענען "מוציאים את האדם מן העולם". ]ד.מ. אז עס איז 
פאסיג אים צו פאריאגן פון די וועלט, ווייל עס איז נישטא קיין 
איז  זיי  צווישן  שם([  יונה  )רבנו  וועלט,  די  אויף  אים  פון  נוצן 

דערמאנט 'שינה של שחרית'. 

אז  ער,  ערקלערט  רשב"ץ  דער  פון  אבות'  'מגן  פירוש  די  אין 
די כוונה פון די משנה איז אויף א מענטש וואס בלייבט שלאפן 
זיך אויף צופריה, און דורך דעם  וועקט  ווען ער  זיין בעט  אויף 
דערלייגט ער די מצוה פון ליינען קריאת שמע פון אינדערפריה 
ווי חז"ל  וועלט, אזוי  אין די צייט, און דורך דעם פארלירט ער די 
)ב"ר יז ה( האבן געזאגט אויף די פסוק )בראשית ב כא( "ויפל ה' אלוקים תרדמה על האדם 

ויישן", אז דאס איבעריגע שלאף איז די אנהויב פון די דורכפאל פון א מענטש.

אויף דער משגיח פון לעיקוואד הגה"צ רבי נתן וואכטפויגל זצ"ל, ווערט דערציילט אז איינמאל 
האט ער געזאגט מיט איבערגענומענקייט צו זיינע ארומיגע, נאכן דאווענען שחרית: "איך האב 
ווערן נעבעך געפייניגט, און כאטש איך האב פראבירט  היינט געזעהן צוויי געפאנגענע וואס 
מיט מיין גאנצן כח זיי צו העלפן, איז מיר עס נישט געלונגען". "א רחמנות!" האט דער משגיח 

געענדיגט מיט ווייטאג.

די צוהערהער האבן זיך זייער געוואונדערט. אויף וועלעכע געפאנגענע רעדט דער משגיח?! 
אבער דער משגיח וואס האט באמערקט זייער וואונדער, האט עס זיי געגעבן צו פארשטיין: 
דאס זענען די צוויי בחורים וואס זענען נישט אויפגעשטאנען צום דאווענען, און מיט דעם זענען 

זיי געבליבן געפאנגען אין די הענט פון דעם מלך זקן וכסיל... )'לקט רשימות', תפילה עמ' עז(

געוואלט  ער  האט  ראפשיץ,  פון  נפתלי  רבי  צדיק  דער  פון  יארן  עלטערע  די  אין  אויך,  אזוי 
אויסמאלן פאר זיינע חסידים די וועג ווי ער האט זיך געקריגט מיט די פאפערייען פונעם יצר 
הרע אין זיינע יונגע יארן, וואס מיט קרומע און פארדרייטע וועגן האט ער אים געוואלט אוועק 
נעמען פונעם עולם הזה און פונעם עולם הבא, און אזוי זענען געווען זיינע ווערטער: א יעדן 

אינדערפריה, מיטן פרי מארגן פלעג איך אויפשטיין פריה צו דינען דעם אויבערשטן, נאר ווען 
מיינע אויגן זענען נאך געווען פארמאכט האב איך שוין געהערט די רוף פונעם יצר הרע 

וואס רעדט צו מיר מיט א שטימע פון רחמנות: מיין באליבטער נפתלי, וואס איילסטו 
זיך אזוי? קוק נאר ארויס פון פענסטער, עס איז טונקל אינדרויסן, און די שטערנ'ס 

גלאנצן נאך אין זייערע טויזנטער. אויך די קעלט פרירט די ביינער און עס איז 
נישט אויסצוהאלטן, ווארט ביטע נאך אביסל, די זון וועט אויפקומען, זי וועט 

אויפשטיין  זאלסטו  דעמאלטס  און  וועלט,  די  אנווארעמען  און  לייכטן 
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אויפשטיין מיט א שנעלקייט צו דינען השי"ת
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

בזכות עניית אמן
חז"ל )במדב"ר כ כא( זאגן: "וויבאלד בלעם האט 
געזעהן אז די אידן געבן אכטונג אויף די גרינגע 
זיי  דען  קען  ווער  געזאגט:  ער  האט  מצוות, 

שעלטן...".
רבי  געלערנט  ארויס  האט  דעם  צו  רמז  א 
די  פון  איטליה,  חכמי  די  פון  די-אלבה  יעקב 
ָעם  "ֶהן  )כג כד(:  זיין ברכה  ביי  פון בלעם  לשון 
תיבות  סופי  די  א":  ִיְתַנשָּׂ ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ָלִביא  כְּ
פון 'הן עם כלביא', איז א רמז צו די מצוה פון 
'יקום' ווען מ'דרייט  ענטפערן 'אמן'; די ווארט 
איבער די אותיות איז עס 'ק' יום' – א רמז אויף 
יעדן טאג.  א  הונדערט ברכות  זאגן  צו  די חוב 
בלעם  האט  יתנשא',  'וכארי  ווערטער  די  מיט 
געוואלט זאגן, אז די זכות פון די גרינגע מצוות 
ענטפערן  און  ברכות  הונדערט  די  זאגן  צו   –
זיי  זיי אמן, דאס איז בייגעשטאנען פאר  אויף 
ווי א לייב, און  זיך צו דערהייבן אנטקעגן מיר 

אפהאלטן זיין קללה זאל קענען אויפטוהן. 

)'תולדות יעקב' פר' בלק(

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

וואס האט זיך דער 'היהודי הקדוש' געלערנט פונעם שמיד?

פריש און געזונט...

נפתלי  רבי  האט  טעם,  א  מיט  געווען  טאקע  זענען  ווערטער  זיינע 
קלאר  געדאנקען  מיינע  זענען  גלייך  אבער  ווערטער,  זיינע  פארגעזעצט 
אים  האב  איך  און  שטארקייט  מיט  אנגע'גארטל'ט  זיך  האב  איך  און  געווארן, 
אריינגעזאגט, פארן יצר הרע: גיי דיר אוועק פון מיר! וועסטו דען זיך נישט שעמען 
צו זיין אזא עזות פנים? דו אליינ'ס האסט זיך געשטארקט און דו ביזסט אויפגעשטאנען 
פריה צו דיין ארבעט, און צו מיר זאגסטו איך זאל ווייטער שלאפן? אזוי האט זיך אפגעטוהן 
דער יצר הרע פון מיר מיט דערשראקנקייט, און צו מיר איז נישט געבליבן נאר זיך צו וואשן די 

הענט און זיך צו איילן צום שוהל... )'אוצר פתגמים ושיחות', ח"א עמ' 65(

ווי אזוי וועלן מיר זיך שטארקן אויפן יצר הרע?
נאך וואס מיר האבן זוכה געווען צו פארשטיין אביסל פון די גרויסע טייערקייט פון אויפשטיין 
פריה, איז אונז נאר פארבליבן צו געוואר ווערן, ווי אזוי קענען מיר עס אויך אויספירן, די קאמף 

מיטן יצר הרע איז דאך שווער...

האבן  וואס  דור,  פריערדיגן  פונעם  מוסר  בעלי  גרויסע  די  אין  זוכן  מיר  וועלן  דעם  ביי  אויך 
וואס עס איז  זייערע ספרים פראקטישע עצות פאר די  געזעהן פאר ריכטיג צו ברענגען אין 
כז(  )סי'  ספר  זיין  אין  שרייב  מוסר'  'שבט  דער  הרע.  יצר  דעם  אנטקעגן  קריג  די  שווער  זיי 
עטליכע עצות פאר די וואס פלאגן זיך אין דעם געביט, און מיר וועלן ברענגען נאר צוויי פון 
זיי: אינדערפריה, באלד ווען דו וועקסט דיך אויף און דו עפנסט דיינע אויגן, ווארף אראפ די 
דעקע'ס פון העכער דיר און שטעל זיך אויף דיין פוס. זאלסט נישט טראכטן אפילו איין סקונדע 
איבער דיין אויפשטיין, ווייל דאס איז די אנהויב פונעם יצר דיך צורעדן זאלסט נישט אויפשיין 

צום דאווענען.

נאך שרייבט דער 'שבט מוסר': זאלסט אויך שטעלן אנטקעגן דיינע אויגן, אז אויב מ'וועט דיר 
זאגן אז ס'האט אויסגעבראכן א פייער אין שטוב, וועסטו דאך באלד אויפשטיין און אנטלויפן, 
כאטש ס'וועט זיין דעמאלטס א שטארקע ווינטער און א גאס רעגן, פונדעסוועגן וועסט זיך 
ווערן  צו  פון  געראטעוועט  ווערן  זאל  קערפער  דיין  כדי  אויפשטיין  צו  פון  אפהאלטן  נישט 
צו  נישט נאכלאזן פון צו אויפשטיין  זיך  וועסט  דו  פארברענט חלילה. אוודאי און אוודאי אז 
עבודת הבורא, און דורך דעם ראטעווען דיין זעהל מיט דיין קערפער פון די פלאמען פון די 

גיהנם...

און מיר ווען שליסן מיט די ערוועקדיגע וועטער פון דעם 'סדר היום' אין אנהויב פון זיין ספר: 
ווען א מעטש וועקט זיך ביינאכט און זיין הארץ זאגט אים ער זאל אויפשטיין, זאל ער עס נישט 
איבער  זיך שטארקן  וועט  הרע  יצר  דער  בעפאר  געשיקט,  אויפשטיין  זאל  ער  נאר  נאכלאזן, 

אים מיט איינרעדענישן ער זאל נישט אופשטיין. נאר ער זאל זיך קלוגן 
איבער אים, וויל ער איז א זקן און א כסיל וואס ווייסט ווי אזוי צו פאפן דעם 

מענטש אין אים אריינווארפן אין טיפע גרובער, ער זאל פון דארט נישט ארויף 
קומען... וועגן דעם דארף יעדער ערליכער מענטש זעהן אים נישט אויסצוהערן 

און נישט אננעמען פון אים, נאר ער זאל אים אוועק ווארפן ווייט פון אים. און אויב 
עס וועט זיין פאר אים א פלאג אלץ די שווערעקייט פון זיין קערפער און זיין פוילקייט, 

זאל ער שטעלן זיין ווילן אנטקעגן דעם ווילן פונעם מלך מלכי המלכים... און ווען ער וועט 
זיך איינגעוואוינען אין די וועג פיר צי פינעף טעג, וועט שוין נישט שווער זיין פאר אים די זאך, 
און עס וועט נישט זיין פאר אים אויף א פלאג, פונקט פארקערט, הבא ליטהר מסייעין אותו, און 
זיין יצר הרע וועט זיך בייגן פאר אים... און ווען ער וועט זיך איינגעוואוינען אין די פירהונג מיטן 
אויבערשט'נס הילף, וועט ער זיין דער געווינער אין די קאמף צו צוברעכן אלע איינרעדענישן 

פון דעם יצר הרע אויף אייביג.

אמן ביי אונזער פרשה
געבן  אידן  די  אזוי  ווי  געזעהן  האט  בלעם  "וויבאלד  חז"ל:  זאגן  כא(  כ  )במדב"ר  מדרש  אין 
אכטונג אויף די גרינגע מצוות, האט ער געזאגט: ווער קען דען שעלטן די וואס היטן אפ זיינע 

מצוות, און זיין נאמען אין צוזאמען מיט זיי".

ווי עס פאסט זיך צו די ווערטער פון חז"ל, ברענגט רבי יעקב די-אלבה, פון די גרויסע חכמי 
גייט ארויף אונזער  וואס אויף דעם  די פסוק  פון  די לשון  פון  וואונדערליכע רמז  א  איטליה, 
ארטיקל "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא", פון דעם קענען מיר זיך לערנען ווי שטארק האבן 

באשיצט די מצוות אויף די אידן אנטקעגן די קללות פון בלעם:

און דאס זענען זיינע ווערטער: די סופי תיבות פון די ווערטער 'הן עם כלביא', איז 'אמן' – א 
רמז אויף 'אמן' וואס ווערט געענטפערט אין סוף פון יעדע ברכה. אזוי אויך די ווארט 'יקום' 
אז מ'דרייט איבער די אותיות איז עס 'ק' יום' – א רמז אויף די חוב צו זאגן הונדערט ברכות א 
יעדן טאג. מיט די ווערטער 'וכארי יתנשא', האט בלעם געוואלט זאגן, אז די זכות פון די גרינגע 
מצוות – צו זאגן די הונדערט ברכות און דאס ענטפערן אויף זיי אמן, דאס איז בייגעשטאנען 
פאר זיי זיך צו דערהייבן אנטקעגן מיר ווי א לייב, און אפהאלטן מיר פון צו זיי שעלטן. )'תולדות 

יעקב' פר' בלק( 

בלעם  האט  'אמן'  ענטפערן  צו  מצוה  די  וואס  דעם  פון  זאגן,  און  צולייגן  אפשר  מ'קען  און 
אויסגעוועלט צו מרמז זיין פונקט אין די פסוק וואס דערמאנט די זריזות פון די אידן ווען זיי 
שטייען אויף אינדערפריה, קענען מיר זיך פון דעם אויך לערנען אויף די ספעציעלע מעלה פון 

ענטפערן אמן נאך די ברכות השחר, די ברכות וואס ווערן געזאגט באלד אינדערפריה.
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דער צדיק רבי יעקב יצחק, וואס מיט די צייט איז ער באקאנט 
'יהודי הקדוש' פון פאשיסחא, איז געווען  געווארן אלץ דער 
באקאנט איבעראל מט זיין קדושה און זיין פרישות. ווי גרויס 
ער איז געווען גרויס אין הייליקייט און אין אפגעזונדערהייט, 
אזוי איז אויך געווען גרויס זיינע דערגרייכונען אין תורה און 
אין תפילה, אז דער הייליגער שרף רבי אורי פון סטרעליסק 
האט געזאגט אויף אים, אז מיט זיינע מעשים האט ער באנייט 
א נייעם וועג פון אויבן צו די אידישע הערצער, א וועג וואס 
איז נישט געווען פארהאנען פריער, און איר בענומונג איז צו 
דינען דעם אויבירשטן ביים דאווענען דורך די כח התורה. עס 
זענען אויך געווען פון די צדיקים וואס האבן אים אנגערופן 
געווען  איז  דאווענען  זיין  ווייל  זירא',  'רב  ליבשאפט  א  מיט 
בזיע, ביראה, ברתת ובאימה ]דאס זענען ווערטער וואס זייער 
טייטש איז מיט ציטער, שרעק און פארכט[ – די ראשי תיבות 

פון זיר"א...

אין זיינע עלטערע יארן האט ער געזאגט צו זיינע נאנטע: מיין 
צו  פארדאנקען  איך  דארף  עלטער,  צום  ביז  ארבעט,  גאנצע 
דעם שמיד וואס האט געוואוינט אין מיין קווארטל אין מיין 

יוגנט.

און אזוי האט פארציילט דער יהודי הקדוש: אין מיינע יונגע 
יארן ווען איך האב געגעסן 'קעסט' אויף מיין שווער'ס טיש 
צום  נאנט  וואוינונג  מיין  געווען  איז  אפטא,  שטעטל  די  אין 
אינדערפריה  יעדן  אז  אזוי  שמיד.  דעם  פון  פלאץ  ארבעט'ס 
האב איך זיך אויפגעוועקט פון די שטארקע גרודער פון מיין 
זיין  צו  אויפגעשטאנען  פריה  איז  וואס  קלאפערייען,  שכן'ס 

ארבעט, אסאך צייט פאר ס'ווערט ליכטיג די פריה מארגן...

אין אנהויב האב איך נישט צוגעלייגט קיין מחשבה צו דעם, 
אבער נאך א שטיקל צייט האט מיין הארץ אין מיר געקלאפט; 
איך האב געטראכט צו מיר – אויב דער שמיד שטייט אויף אזוי 
זיין טעגליכן ארבעט, נאר צו פארדינען די עטליכע  פריה צו 
פרוטות, איז דאך זיכער, אז איך וואס מיינע געשעפטן - זענען 
אייביגע געשעפטן, און מיינע פארדינסטן קענען זיך אינגאנצן 
זיין  קען  אזוי  ווי  באגריפן,  גשמיות'דיגע  אין  רעכענען  נישט 
אז איך זאל אויפשטיין צום דאווענען און עבודת ה' שפעטער 

פון דעם שמיד?!

יצחק  יעקב  רבי  איז  אינדערפריה  אויפצומארגנס 
מאל  דאס  געוואוינהייט,  זיין  פון  פריער  אויפגעשטאנען 
נאכט- דאס  צושטערט  לערנען  פון  שטימע  זיסע  זיין  האט 
עס  אין  שטעטל,  אינעם  געהערשט  האט  וואס  שטילקייט 
און  קדושה  מיט  לופט  פראסטע  די  אנגעפילט  האט 
טהרה. עטליכע מינוט נאכדעם, ווען דער שמיד האט 
ארבעט'ס  זיין באשטימטע  צו  דערנענטערט  זיך 
פארוואונדערט  געווארן  ער  איז  פלאץ, 
אים  האט  מאל  דאס  אז  אנטפלעקן  צו 

עימיצער געפעדערט.

און האט  די שפאלטן,  דורך  אריינגעבליקט  דער שמיד האט 
אנטפלעקט זיין יונגן שכן פלייסיגט אין לערנען מיט א גרויסע 
גלוסטעניש, די זאך האט ערוועקט אן זיין הארץ א וואונדער, 
אבער ער האט געטראכט אז דאס איז נאר א פאסירונג, און 
מארגן וועט שוין אלעס צוריק זיין ווי דער אלטער שטייגער. 
זיך  האט  דאס  ווען  אינדערפריה,  אויפצומארגנס  אבער 
איבער געשפילט אויף דעם זעלבן פארנעם, האט דער שמיד 

איז  ער  נישט',  'מער  באשלאסן 
זאל  דאס  אז  צולאזן  גרייט  נישט 
קען  ווי  געשעהן!  אזוי  נאכאמאל 
וואס  יונגערמאן,  דער  אז  זיין 
אויף  איז  געברויכן  זיינע  אלע 
אקסל  זיין  אויף  און  שווער,  זיין 
עול  קיין  נישט  אינגאנצן  ליגט 
 – פעדערן  מיך  וועט  פרנסה,  פון 
פון  וואס דאס שפייז  אזא איינער 
עטליכע קינדער איז אנגעהאנגען 

אין אים?!

אין דעם מארגנדיגן אינדערפריה, 
אויפגעשטאנען  שמיד  דער  איז 
און  געווענליך,  ווי  פריער 
קלאפערייען  זיינע  האבן  ווייטער 
צושטערט דאס רוהיגקייט פונעם 
האט  געווינען!  האב  איך  נאכט. 
געטראכט דער שמיד צו זיך מיט א 
צופרידנהייט. אבער אויב האט ער 
געמיינט אז רבי יעקב יצחק וועט 
געהאט  ער  האט  פארלוירן,  ווערן 
אינדערפריה  יענעם  אין  גרייז.  א 
נאכאמאל  יצחק  יעקב  רבי  האט 
געטוהן זיין חשבון הנפש, און האט 
אויפצומארגנס  אז  באשלאסן 
מער  נאך  אויפשטיין  ער  וועט 
אויפן  נישט  זיך  לייגט  עס  פריה. 
איז  וואס  שמיד  דער  אז  געדאנק 
באשעפטיגט מיט די פלאג פון די 
וואס  דעם  פעדערן  וועט  וועלט, 
פון  פלאג  מיטן  זיך  באשעפטיגט 

הימלישע זאכן...!

די  פארגעזעצט  זיך  האט  אזוי 
אין  וואס  טעג,  עטליכע  'רייץ' 
זייער ענדע האט רבי יעקב יצחק 

געווינען...

ווייטער  זיך  האט  טאג  יענעם  פון 
פארגעזעצט דאס הייליגע ארבעט 

די שפעטערדיגע  אין  קיין אויפהער,  אן  יצחק  יעקב  רבי  פון 
צייט איז ער אויסגעוואקסן, און איז אויך אנגעקומען צו הויכע 
ה', אלעס איז געקומען  שטאפלען אין תורה און אין עבודת 
פון יענע אויפשטיין פריה וואס ער האט זיך געלערנט פונעם 
שמיד, וואס צו אים האט דער 'יהודי הקדוש' ארויסגעברענגט 

זיינע דאנק געפילן, ביז צו סוף פון זיינע טעג. 
)נפלאות היהודי עמ' עז(

"הן עם כלביא יקום"
דא איז פאר ענק א טייל פון לשון קדשו פון 

הרה"ק בעל 'שפע חיים' מצאנז 
ביים שיעור חומש רש"י וואס ער האט געזאגט אין 

שב"ק פרשת בלק תשל"ט:

די טאג פון
 די יארצייט

ט' תמוז ה'תשנ"ד 

פון  הערן  צו  משתדל  זיך  איז  שמים  ירא  "...א 
כדי  השחר,  ברכות  די  מענטשן  עטליכע  נאך 
און  שמו'  וברוך  הוא  'ברוך  זיי  נאך  ענטפערן  צו 
איז  זי"ע  זיידע  צאנזער  הייליגן  מיין  ביי  'אמן'. 
און   – איינער  אז  זאך,  באשטימטע  א  געווען 
עטליכע מאל צוויי – 
פון די קינדער האבן 
געזאגט פאר אים די 
ברכות השחר, צי פון

 זיינע הייליגע קינדער, 
צי איינער פון
 זיינע אייניקלעך,
 צי א אנדער קינד".

'הליכות חיים', 
סדר היום עמ' קסב


