
יִמים  כִּ ָאנּו ַמשְׁ שֶׁ ֵרינּו, כְּ ֵתנּו, ַאשְׁ ָפה ְיֻרשָּׁ ִעים ּגוָֹרֵלנּו, ּוַמה יָּ ֵרינּו, ַמה ּטוֹב ֶחְלֵקנּו, ּוַמה נָּ "ַאשְׁ
ֲעַמִים  ִמיד, ְואוְֹמִרים פַּ ָכל יוֹם תָּ ְמָך בְּ י ִמְדָרׁשוֹת, ּוְמַיֲחִדים שִׁ ָבתֵּ י ְכֵנִסּיוֹת, ּובְּ ָבתֵּ ּוַמֲעִריִבים בְּ

ָרֵאל ד' ֱאלֵֹקינּו ד' ֶאָחד...". ַמע ִישְׂ ַאֲהָבה: שְׁ בְּ
עס זעהט אויס אז אין די תפילה וואס ווערט געזאגט דורך אונז יעדן אינדערפריה, ברענגען 
געזאגט  ווערט  וואס  רוף  וואונדערליכע  די  צו  שעצונג  אונזער  שטארק  זייער  ארויס  מיר 
דורך אונז יעדן טאג צופריה און ביינאכט, וואס איז שוין פון לאנג די סימבאל פון מסירות 

נפש פונעם אידישן פאלק צו זיין גאט, וואס דאס איז די רוף 'שמע ישראל'.
אין אונזער פרשה דערמאנט די תורה די גרויסע סגולה פון אויסרופן 'שמע ישראל', אין די 
פסוק וואס שטעלט פאר דאס רוף פונעם כהן צום אידישן פאלק פאר ווען זיי גייען ארויס 
ַאל  ְלַבְבֶכם  ֵיַרְך  ַאל  אְֹיֵביֶכם  ַעל  ְלָחָמה  ַלמִּ ַהּיֹום  ְקֵרִבים  ם  ַאתֶּ ָרֵאל  ִישְׂ ַמע  "...שְׁ ג):  כ  (דברים 

ֵניֶהם". ַעְרצּו ִמפְּ זּו ְוַאל תַּ ְחפְּ יְראּו ְוַאל תַּ תִּ
אויף דעם פסוק וואונדערן זיך חז"ל (סוטה מב א) פארוואס שרייבט די תורה 'שמע ישראל' 
מיט א לשון יחיד, אין די צייט וואס די גאנצע פרשה איז געזאגט געווארן בלשון רבים, זאגן 
חז"ל אויף דעם: "אז רבי יוחנן האט נאכגעזאגט אין נאמען פון רבי שמעון בר יוחאי: דער 
אויבישטער זאגט פאר די אידן, אפילו אויב ענק האבן נישט מקיים געווען נאר די מצוה 
פון קריאת שמע צופריה און ביינאכט, ווערן ענק נישט איבערגעגעבן אין זייערע הענט" (די 

ערקלערונג פון די גמרא לויט דעם וועג פונעם מהרש"א).

אין וועלעכן זכות האבן די אידן געווינען די מלחמה
פון די ווערטער פון די חכמים קענען מיר פארשטיין אז אויסער די ספעציעלע שעצונג פון 
די מצוה פון קריאת שמע, איז דא אין דעם א אויסערגעווענליכע סגולה צו א שמירה און 
צו א הצלה, איבערהויפט ווען מ'איז ארויס צו מלחמות. א רמז צו דעם שטייט אין 'ספר 
גימטריאות' פון רבי יהודה החסיד (אות סה): "'אשר חרב גאות' (געבויעט אויף די פסוק אין 
דברים לג כט) באטרעפט 'קריאת שמע', דיך צו לערנען אז דער כהן האט זיי צוגעפלייסט ביי 

די מלחמה צו זאגן 'שמע ישראל' אויפן קול, און דורך דעם האבן 
קרבים  אתם  ישראל  "שמע  שטייט  עס  ווי  אזוי  געווינען,  זיי 

היום למלחמה".
און אין ספר 'ברכת אברהם' (פר' כי תצא) ברענגט ער צו נאך 
אלקיך  ה'  למלחמה  תצא  א): "כי  כ  (שם  פסוק  די  פון  רמז  א 
...ושבית שביו". 'ושבית שביו' איז ר"ת - 'ומייחדים שמך בכל 

יום תמיד, ואומרים באהבה שמע ישראל".
ווען  הדני'  'אלדד  ספר  פריערדיגן  אינעם  אויך  שרייבט  אזוי 
ער שטעלט פאר די מלחמות פון די פיר שבטים וואס האבן 
געוואוינט אין די קעניגרייך חווילה - ראובן, נפתלי, גד ואשר: 
די  פון  אליצפן,  געווען  איז  נשיא  גרויסן  פונעם  נאמען  "די 
געווען  איז  פאן  זיין  און  דן,  שבט  פון  אהליאב  פון  קינדער 
'שמע  אותיות  שווארצע  מיט  געשריבן  דעם  אויף  און  ווייס 
די  ווי  אזוי  יעצט  זענען  זיי  ...און  אחד'  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל 
זאמד פונעם ים, און זיי זענען פארנומען נאר מיט די מלחמה, 
צוזאמען  אלע  זיי  ...שרייען  קאמף  די  אין  זענען  זיי  ווען  און 
עטליכע מאל מיט א גרויסע שטימע: שמע ישראל ה' אלוקינו 

ה' אחד!".

א סגולה צו א אפהיטונג און צו א רעטונג
עס זעהט אויס אז אויך ביי יציאת מצרים איז בייגעשטאנען 

צעהן  די  פון  אידן  די  ראטעווען  צו  שמע  קריאת  פון  מצוה  די 
איש  'בן  דער  שרייבט  עס  ווי  אזוי  מצריים,  די  אויף  געקומען  זענען  וואס  מכות  שווערע 
ובין  עמי  בין  פדות  "ושמתי  יט):  ה  (שמות  פסוק  דעם  אויף  וארא)  פר'  הקדמת  א'  (שנה  חי' 
דא  זענען  וואס  ווערטער  רמ"ח  די  צו  רמז  א  איז  למח"ר –  הזה",  האות  יהיה  למחר  עמך 
השי"ת  האט  זכות  זייער  איז  וואס  אמת'],  אלקיכם  'ה'  מיט  [צוזאמען  שמע  קריאת  אין 
רמז  א  נאך  בכורות.  מכת  פון  געראטעוועט  זיי  און  מצריים,  די  פון  אידן  די  אפגעטיילט 
צו דעם, האט ארויסגעלערנט רבי יוסף ישראל דייטש זצ"ל אין זיין ספר 'בן גרני' פון די 
פסוק (שמות יד ח): "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" – אין זכות פון די רמ"ה ווערטער וואס 

איז דא אין קריאת שמע.
אין שולחן ערוך (או"ח סא ג) שטייט אז צו די רמ"ה ווערטער פון קריאת שמע דארף מען 
צו לייגן דריי ווערטער כדי עס פארענדיגן צו די צאל פון רמ"ח – ווי די צאל פון די גלידער 
פון א מענטש, וועגן דעם ענדיגט דער שליח-ציבור 'ה' אלוקיכם אמת' (שו"ע או"ח סא ג), 
אויך ווען איינער ליינט קריאת שמע, הייבט אן מיט די ווערטער 'א-ל מלך נאמן', כדי 
אז דורך די דריי ווערטער וועט פארענדיגט ווערן די צאל פון די ווערטער צו די צאל 

פון רמ"ח (רמ"א שם).
דעריבער דארף מען אכטונג געבן צו זאגן ביי קריאת שמע די אלע רמ"ח 
אלע  ווערן  אפגעהיטן  זאל  זכות  דעם  אין  אז  כדי  פונקטליך,  ווערטער 

רמ"ח גלידער פון א מענטש, אזוי ווי עס שטייט (משלי ז ב): "שמור מצוותי וחיה" – געב 
אכטונג מיינע רמ"ח ווערטער, און איך וועל אכטונג געבן דיינע רמ"ח גלידער" (רבי יהודה 
ב"ר יקר, פירוש אהבת עולם). ענליך צו דעם שרייבט דער רבינו יונה אין ספר היראה: "ווען 
עס קומט אן די צייט פון זיך לייגן, זאל ער ליינען די גאנצע קריאת שמע, ווייל עס איז דא 

אין איר רמ"ח ווערטער – צו דערווייטערן אלע מזיקים פון זיינע רמ"ח גלידער".
פ"ד):  (סוף  אליעזר'  דרבי  'פרקי  אין  חז"ל  פון  ווערטער  די  ווי  זעלבע  דאס  איז  דאס  און 
"און די אידן וואס זענען דאס געאיינציגסטע פאלק אין די וועלט, טוהן איינציגן השי"ת'ס 
פאלק  זיין  צו  ענטפערט  השי"ת  און  ישראל',  'שמע  זאגן  זיי  און  טאג  יעדן  נאמען  גרויסע 
און זאגט: איך בין דער באשעפער ענקער גאט וואס טוהט ענק ראטעווען פון יעדע צרה".

דוד און גלית
א  צו  שמע  קריאת  זאגן  פון  כח  גרויסן  דעם  איבער  גערעדט  שוין  האבן  מיר  וואס  נאך 
שמירה און א הצלה, איז נישט וואונדערליך פארוואס חז"ל האבן געזאגט, אז די סיבה פון 
דעם וואס ווען די פלשתים האבן מלחמה געהאלטן מיט די אידן, האט גלית דער פלישתי 
אזוי  ביינאכט,  און  אינדערפריה  פון  צייט  די  אין  פונקט  קאמף  זיין  פירן  צו  געהאט  אינזין 
צו  געווען  איז  דאס  וואס  והערב",  השכם  הפלשתי  טז): "ויגש  יז  א'  שטייט (שמואל  עס  ווי 
דעם  אין  איינדערקענט  האט  ער  אויך  ווייל  שמע;  קריאת  ליינען  צו  פון  אידן  די  שטערן 
זיך  ער  האט  דעם  וועגן  אידן,  די  פאר  באשיצער  א  ווי  איז  זי  אז  מצוה,  די  פון  גרויסקייט 
אנגעשטרענגט מיט אלע זיינע כוחות זיי צו שטערן פון די מצוה, און דורך דעם האט ער 
געהאפט אז ער וועט זיך קענען שטארקן איבער זיי און זיי אונטער דריקן ביי זיין קאמף 

(מהרש"א ח"א דארטן).

צו די ווערטער קענען מיר טרעפן א ראי' אין די באהאלטענע ווערטער פונעם זוהר הקדוש 
(תיקוני זהר, תיקונא עשרין וחד) אויפן פסוק וואס שטעלט פאר די מלחמה פון דוד אנטקעגן 
בכלי  אותם  וישם  הנחל  מן  אבנים  חלוקי  חמשה  לו [דוד]  "ויבחר  מ):  יז  א'  (שמואל  גלית 
"שמע  ווערטער:  פינעף  די  זענען  שטיינער  פינעף  די  אז  הפלשתי",  אל  ...ויגש  הרועים 
אין  אריינגעלייגט  זיי  האט  ער  ווען  און  אלוקינו",  ה'  ישראל 
פאסטיכער'ס,  די  פון  טארבע  די  ד.מ.  וואס  הרועים'  'כלי  די 
זענען זיי געווארן איינס וואס איז א רמז צו "אחד", און דורך 
דעם איז אים געלונגען צו הרג'ענען דעם פלישתי וואס האט 

געלייקנט אין השי"ת.

תורה מגנא ומצלא
אידן  די  צו  זאגן  צו  געוואוינט  געווען  איז  חיים'  'חפץ  דער 
האט  ער  וואס  סגולה  די  מיליטער  אין  געווען  זענען  וואס 
געהערט פון זיין רבי דער צדיק רבי נחומק'ע פון האראדנא, 
זיי  זאלן  פארקומען,  נישט  זאל  וואס  געפאר  יעדן  אין  אז 
שרייען דעם פסוק 'שמע ישראל' וואס זאגט עדות אויף דעם 
איינציגסקייט פון השי"ת, און אין דעם זכות וועט השי"ת זיך 
געפינען מיט זיי און זיי העלפן. און נאך האט צוגעלייגט דער 
אידן  די  ווען  אויך  אז  גמרא,  אויבנדערמאנטע  די  חיים  חפץ 
האבן נישט נאר די איין מצוה פון ליינען קריאת שמע צופריה 

און ביינאכט, ווערן זיי געראטעוועט פון די פעלקער.
אין א אנדערע געלעגנהייט האט דער 'חפץ חיים' צוגעלייט 
לויט  עצה,  אויבנדערמאנטע  די  פארשטיין  צו  געגעבן  און 
איז  דאס  וואס  ומצלא";  מגנא  "תורה  חז"ל  מאמר  דעם 
טייטש אז תורה באשיצט און טוהט ראטעווען, און דאס זאגן 
'שמע ישראל' איז דאך צום ווייניגסטנ'ס א זאך פון די תורה וואס יעדער איינער קען עס 
פארשטיין, אויב אזוי איז זיכער אז עס איז דא אין דעם די כח צו ראטעווען און באשיצן פון 

יעדן שלעכטס. ('החפץ חיים חייו ופעלו' ח"ג עמ' תתע; ח"א עמ' שצא).
ענדליך צו זיינע הייליגע ווערטער, שרייבט דער 'מהר"ץ חיות' (סוטה מב א) אויף דעם מאמר 
פון רשב"י וואס איז אויבן געברענגט געווארן: "אפילו ענק האבן נישט איינגעהאלטן נאר 
די מצוה פון קריאת שמע צופריה און ביינאכט, ווערן ענק נישט איבערגעגעבן אין זייערע 
הענט", אז דאס איז לויט זיין שיטה אין מס' מנחות (צט ב): "רבי יוחנן האט נאכגעזאגט אין 
נאמען פון רבי שמעון בן יוחאי: אפילו א מענטש האט נישט געלערנט נאר קריאת שמע 
התורה  ספר  ימוש  "לא  פון  באפעל  דעם  געווען  מקיים  ער  האט   - ביינאכט  און  צופריה 
הזה מפיך והגית בו יומם ולילה", און וויבאלד אז 'תורה מגנא ומצלא', איז פארשטענדליך 

וויאזוי קען קריאת שמע באשיצן אויף די אידן ביי א מלחמה.
וואונדערליכן  דעם  פון  נאמען  אין  ער  ברענגט  בהשמטות)  (ח"א  ללב'  'יפה  ספר  אין 

'שמע  ווערטער  די  לאנצבורג:  פון  משה  רבי  פון  התורה  על  אמונים'  'שומר  ספר 
לנו  צוה  'תורה  באטרעפט  אותיות]  די  פון  צאל  די  [אריינגערעכנט  ישראל' 

משה', פון דא לערנט מען זיך, אז ווער עס ליינט קריאת שמע אין איר צייט 
פסוק  די  און  תורה.  גאנצע  די  געלערנט  וואלט  ער  ווי  גערעכנט  עס  איז 

'שמע ישראל' [אריינגערעכנט די צאל פון די ווערטער און די אותיות] 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

לעבן לאנג, וויאזוי?
"ֶצֶדק  תורה:  די  אונז  באפעלט  פרשה  אונזער  אין 
ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ  ֶאת  תָּ  ְוָיַרשְׁ ְחֶיה  תִּ ְלַמַען  ְרּדֹף  תִּ ֶצֶדק 
ארויס  לערנט  דעם  פון  כ),  (טז  ָלְך"  נֵֹתן  ֱאלֶֹקיָך  ה' 
דער 'ויעתר יצחק' (מערכת א) רמז צו די ווערטער 
איז  'צדק'  אז  א)  קלב  ז"ח  תיקוני  (ראה  חז"ל  פון 
ק'  און  קדושות   (4) ד'  אמנים,   (90) צ'  צו  רמז  א 
יעדן  זאגן  דארף  מענטש  א  וואס  אמנים,   (100)
אז  פסוק  דעם  פון  ארויס  לערנען  מיר  און  טאג, 
אויב א מענטש וועט נאכלויפן די אויפפירהונג און 
זיין  זוכה  ער  וועט  דעם,  אין  פלייסיגן  זיך  וועט  ער 
אשר  הארץ  את  וירשת  תחיה  'למען  הבטחה  די  צו 
צו  זיין  זוכה  וועט  ער  אז  ד.מ.  לך',  נותן  אלקיך  ה' 

אריכות ימים און צו חיי העולם הבא.

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

די קריאת שמע וואס האט געראטעוועט פון שמד

באטרעפט תרי"ג, א רמז אז ווער עס ליינט קריאת שמע, איז עס ווי 
ער וואלט מקיים געווען אלע מצוות.

קריאת שמע איז ווי קרבנות
גאר וואונדערליכע זאכן אין דעם גרויסקייט פון קריאת שמע, וואס פון זיי קענען 
מיר לערנען אויף די חשיבות פון איר זאגן אין איר צייט, צופריה און ביינאכט, האבן 
חז"ל געזאגט אין מדרש (ילקוט שמעוני, ואתחנן רמז תתלה): "א משל צו א חכם וואס האט 
איינס  מאלצייטן,  צוויי  טאטן  פארן  טאג  יעדן  ברענגען  צו  פלעגט  וואס  זוהן,  א  געהאט 
איז  זוהן  זיין  אז  געזעהן  חכם  דער  האט  צייט  שטיקל  א  נאך  ביינאכט.  איינס  און  צופריה 
געווארן ארים, און ער קען שוין נישט טוהן אזוי ווי ער איז געווען געוואוינט, האט אים זיין 
אנגרייטן  נישט  שוין  קענסט  דו  אז  ווייס  איך  זוהן,  מיין  געזאגט:  אים  און  גערופן  טאטע 
די צוויי מאלצייטן וואס דו ביזסט געווען געוואוינט צוברענגען פאר מיר, איך בעהט פון 
דיר - אנשטאט דעם - נאר די זאך, אז דו זאלסט מיך אויסהערן ווען איך דרש'ן אין שוהל 
צוויי מאל א טאג, און דאס איז פאר מיר בא'טעמ'ט אזוי ווי די צוויי מאלצייטן וואס דו 

האסט מיר געברענגט.
אזוי האט השי"ת געזאגט צו די אידן: פון פריער האבן ענק מקריב געווען פאר מיר צוויי 
מאל א טאג, אזוי ווי עס שטייט: "את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין 
הערבים". עס איז שוין פאר מיר געווען אנטפלעקט און באוואוסט אז די בית המקדש וועט 
חרוב ווערן, און פון דעמאלטס וועלן ענק נישט קענען מקריב זיין די קרבנות, בעהט איך 
אנשטאט די קרבנות – מ'זאל זאגן שמע ישראל אינדערפריה, און שמע ישראל ביינאכט, 

און עס ווערט גערעכנט ביי מיר מער ווי אלע קרבנות".
און דער 'יפה ללב' (ח"א סי' סא) האט צוגעשטעלט צו די ווערטער פון חז"ל, די ווערטער 
פון חז"ל אין מדרש שיר השירים (ה ב): "אני ישנה ולבי ער – כנסת ישראל האט געזאגט 
פאר השי"ת, רבונו של עולם, איך בין פארשלאפן פון די קרבנות, און מיין הארץ איז וואך 

צו קריאת שמע...".
מיר  האבן  דעם  מיט  וואס  פסוק  די  אין  רמז  א  טרעפן  מיר  קענען  ווערטער  די  צו  אויך 

ישראל  "שמע  ארטיקל:  אונזער  זיך  ציהט  דעם  אויף  און  אנגעהויבן, 
דא  פון  'קרבן',  לשון  די  פון  איז  'קרבים'  למלחמה" -  היום  קרבים  אתם 

זעהט מען אז דאס זאגן שמע ישראל איז פונקט ווי מקריב זיין א קרבן ('דבש 
לפי', מערכת ק אות ט).

צום שלוס פון אונזער ארטיקל וועלן מיר ברענגען די וועטער פון הרה"ק פון קאצק 
וואס האט זיך געוואונדערט אויף די גמרא וואס מיר האבן מיט דעם אנגעהויבן: ווי 

אזוי קען זיין אז נאר די זכות פון די מצוה פון ק"ש אליינ'ס קען שוין ברענגען די הצלחה 
ביי די מלחמה, חז"ל האבן דאך געזאגט (סוטה מד ב) אז אויך א גרינגע עבירה ווי אויסרעדן 
צווישן לייגן די תפילין של יד צו די תפילין של ראש, קען שוין אפהאלטן די הצלחה פון 

די מלחמה?
אז  געשטעלט  אוועק  תורה  די  אונז  האט  דא  ערקלערט,  רבי  קאצקער  דער  האט  אבער, 
איר,  צו  מענטש  דעם  פון  שעצונג  די  לויט  גערעכנט  ווערט  מצוה  א  פון  שטארקייט  דאס 
וועגן דעם די וואס האבן געפילט צו די מצוה פון ק"ש א ספעציעלע שעצונג, און זיי האבן 
געגלייבט און זיך פארלאזט אין איר כח צו באשיצן דורך דעם דאס אידישן פאלק, האבן 
וואס  הלבב'  ורך  הירא  'איש  דער  אבער  איר;  דורך  באשיצונג  א  צו  געווען  זוכה  טאקע 
גלייבט נישט אין די כח פון קריאת שמע, איז טאקע פאסיג אז ער זאל זיך נישט פארלאזן 
אויף דעם כח ווען ער גייט ארויס צו א מלחמה, ווייל אויב ער גלייבט נישט אין זיין כח וועט 

זי טאקע נישט באשיצן אויף אים ('דף על הדף' סוטה מב א).

אמן אין די פרשה
תָּ ֶאת ָהָאֶרץ  ְחֶיה ְוָיַרשְׁ ְרּדֹף ְלַמַען תִּ אין אונזער פרשה באפעלט אונז די תורה: "ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ
ר ה' ֱאלֶֹקיָך נֵֹתן ָלְך" (טז כ), פון דעם לערנט ארויס דער 'ויעתר יצחק' (מערכת א) רמז צו  ֲאשֶׁ
די ווערטער פון חז"ל (ראה תיקוני ז"ח קלב א) אז 'צדק' איז א רמז צו צ' (09) אמנים, ד' (4) 
קדושות און ק' (001) אמנים, וואס א מענטש דארף זאגן יעדן טאג, און מיר לערנען ארויס 
פון דעם פסוק אז אויב א מענטש וועט נאכלויפן די אויפפירהונג און ער וועט זיך פלייסיגן 
אין דעם, וועט ער זוכה זיין צו די הבטחה 'למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך 

נותן לך', ד.מ. אז ער וועט זוכה זיין צו אריכות ימים און צו חיי העולם הבא.
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שוין  מ'האט  ווען  יארן,  מלחמה  שרעקליכע  די  פון  אנהויב  אין 
די  אין  שחיטות  און  הריגות  די  איבער  אינדרויסן  פון  געהערט 
אנדערע לענדער, און עס האט אלעמען ארום גענומען א ציטער, 
וועט  "וואס  זארג  ערשטע  די  געווען  אידן  די  פון  אסאך  ביי  איז 
און  ערגער  ווערט  צושטאנד  דאס  קינדער".  קליינע  די  מיט  זיין 
ערגער, די פול גע'הרג'טע וואס האבן אנגעפולט די ליידיגע גאסן 
צענטער  די  געווען  צוריק  אויף  צייט  קורצע  א  ביז  זענען  וואס 
פון לעבן און האנדלען, דאס אלעס צוזאמען מיט די הונגער און 
איבער  זארג  דאס  אנטקעגן  גארנישט  ווי  געווען  איז  פלאג,  די 
נאכנישט  האבן  וואס  קינדער  די  פון  צוקונפט  פארנעפלטן  דאס 

פארזוכט קיין טעם פון א עבירה.
האבן  עלטערן  די  אז  צוגעברענגט  האט  צושטאנד  שווערע  די 
זייערע  ראטעווענען  צו  פלענער  איינגארטיגע  זוכן  געדארפט 
קינדער. איינס פון די פארשלאגן וואס ס'איז אנגעטראגן געווארן 
קלויסטער,  א  צו  שיקן  צו  זיי  געווען,  איז  טעג,  יענע  אין  זיי  צו 
פון די וואס זענען געווען צושפרייט אין גאנץ איירופא, און האבן 
די  אונטער  דארטן,  קינדער.  אנטלאפענע  פאר  שוץ  אלץ  געדינט 
זייערע  אז  געהאפט  עלטערן  די  האבן  גלחים,  די  פון  אויפזיכט 
קינדער וועלן זוכה זיין צו א באשיצונג, ביז עס וועלן אריבער גיין 

די שטארעמישע טעג.
האבנדיג  נישט  הילף,  אלץ  גערעכנט  געווען  איז  פארשלאג  די 
וואספארא  געוואוסט  גוט  האבן  זיי  מעגליכקייט,  אנדערע  קיין 
אויפהאלטן  זיך  מיטן  געבינדן  איז  געפאר  גרויסע  רוחנית'דיגע 
אין די טמא'נע פלעצער, אויסער די גשמיות'דיגע געפאר, אבער 
פון  טעג  די  אין  האפענונג.  אנדערע  קיין  געהאט  נישט  האבן  זיי 
עלטערן  נעבעכדיגע  די  האבן  קינדער,  די  שיקן  אוועק  בעפאר 
רוחניות'דיגן  גרויסן  א  מיט  קינדער  זייערע  אנפילן  צו  פראבירט 
א  מיט  פארנעמען,  קען  מוח  יונגער  זייער  וואס  אלעס  אוצר, 
האפענונג אז דאס אויפהאלטן אינעם קלויסטער וועט זיך נישט 

פארציהען אויף גאר א לאנגע צייט.
פון  לענג  גאנצן  דעם  פון  קינדער  טויזנטער  און  הונדערטער 
איז  געזעגענען  דאס  הענט.  גוי'שע  צו  אריבער  זענען  איירופא 
זייערע  פאר  סיי  און  קינדער,  די  פאר  סיי  שווער,  זייער  געווען 
עלטערן, וואס אין זייער הארץ איז געווען באהאלטן א שטארקע 
צוריק  מעגליכקייט  די  האבן  נישט  שוין  וועלן  זיי  אז  פארדאכט 

קומען נעמען זייערע קינדער.
פון  מערסטענס  פארלעגערט,  זיך  האט  מלחמה  די  פון  צייט  די 
נאר  און  לאגערן,  טויט  די  אין  אומגעקומען  זענען  עלטערן  די 
וואס  קינדער  די  לעבן.  ביים  געבליבן  זענען  מענטשן  איינציגע 
זענען פארבליבן אין די קלויסטער'ס האבן טאקע געהאט א גאנץ 
צוזאמען  געלאפן,  אדורך  איז  וואס  צייט  די  אבער  לעבן,  רוהיגע 
מיטן שווענקען די מוחות דורך די ארבייטער פונעם קלויסטער, 
האט צוגעברענגט אז צוביסלעך האבן זיי פארלוירן יעדן אידישן 
אינגאנצן  האבן  זיי  צווישן  פון  קליינע  די  ווען  געדענקעניש, 

פארגעסן זייער פארגאנגענהייט.
ווען עס האט זיך געענדיגט די מלחמה, איז אנטקעגן די טיר פון 
קינדער  אידישע  די  ראטעווען  געוואלט  האבן  וואס  עסקנים  די 
זענען  קלויסטער'ס  די  צו  ארבעט,  גרינגע  קיין  נישט  געשטאנען 
פאמיליע  אנדערע  און  עלטערן  צווייטן  נאכן  איינס  אנגעקומען 
פון  קינדער  די  נעמען  ארויס  געוואלט  האבן  וואס  מיטגלידער 
האבן  גלחים  די  לעבן,  אידישן  צום  קערן  צוריק  זיי  און  דארטן 
זייער  צו  קינדער  די  באפרייען  צו  צוגעשטימט  מערסטנסטייל 
פאלק און צו זייער פאמיליע, אבער זיי האבן געפאדערט קלארע 

באווייזונגען אויף דאס אידישקייט פון די קינדער.
געווען  נישט  ס'איז  וואו  כמעט  איז  דאקומענטן  עמטליכע 
אין זייער באזיץ, און נישט אלע גלחים האבן זיך געוואלט 
געהאט  מ'האט  וואס  אויפווייזונגען  אויף  פארלאזן 
מערסטנסטייל  דעם,  אויסער  און  נעמען,  די  דורך 
פון  אפגעשיידט  זיך  האבן  קינדער  די  פון 
האט  דאס  וואס  יונג,  גאר  עלטערן  זייערע 
זיי נישט ערמעגליכט צו געדענקען זייער 

זייער  און  מאכטלאז  געשטאנען  זענען  עסקנים  די  אפשטאם. 
צוקונפנטיגן  דעם  אויף  טראכטן  צו  פון  געצאפלט  האט  הארץ 
וואוילזיין פון די קינדער אין די טמא'נע הייזער אויב עס וועלען 

געשטרויכלט ווערן די פריוואונגען...
קלויסטער'ן,  צענטראלע  די  פון  איינס  פון  אריינגאנג  די  אין 
קינדער,  אידישע  הונדערטער  איינגעשטאנען  זענען  דארט  וואס 
האבן  זיי  און  פנים  הדרת  א  מיט  רבנים  צוויי  געשטאנען  זענען 
איינער  קלויסטער,  פונעם  אנפירער  דער  גלח  מיטן  געשמועסט 
כהנמאן  שלמה  יוסף  רבי  גאון  גרויסער  דער  געווען  איז  זיי  פון 
א  אים  פאר  געוויזן  האבן  זיי  רב.  פאנאוויזשער  דער   - זצ"ל 
זיך  זיי  האבן  וויסן  זייער  לויט  וואס  קינדער  פון  ליסטע  גרויסע 
געדארפט אויפהאלטן אין דעם קלויסטער, אבער די באווייזונגען 
געוואלט  האט  וואס  גלח,  דעם  געשטעלט  צופרידן  נישט  האבן 

אויפהאלטן די קינדער אונטער זיין אויפזיכט.
טענה'רייען  פון  מינוט  עטליכע  געלאפן  דורך  זענען  עס  ווען 

זיך  ער  האט  רעזולטאט,  קיין  אן 
געזאגט  און  רבנים  די  צו  געוואנדן 
גייסט:  אויפגערעגטן  א  מיט  זיי  צו 
טוה  איך  טייער!  איז  צייט  מיין 
האבן  מינוט  די  פון  באשטימען, 
ענק נאר דריי מינוט צו קענען לעזן 
וועלן  צייט  די  נאך  פראבלעם,  די 
אונז  ביי  קינדער  די  בלייבן  איבער 

אויף אייביג!
זיי  האבן  טראכטן  צו  צייט  אסאך 
נישט געהאט, און זיי האבן געבעטן 
די  פארלעגערן  זאל  גלח  פונעם 
דער  טאג.  פונעם  ענדע  ביזן  צייט 
ער  אבער  צוגעשטימט,  האט  גלח 
אויך  אז  געשטעלט  קלאר  האט 
געבן  צו  נישט  ער  טראכט  ביינאכט 
צו  מינוט  דריי  ווי  מער  זיי  פאר 

קענען לעזן די פראבלעם.
צוריק  רבנים  די  זענען  ביינאכט 
זיי  ווען  קלויסטער,  צום  געקומען 
צום  געדאוונט  פריער  פון  האבן 
באשעפער ער זאל זיי ליכטיג מאכן 
די אויגן און זיי געבן א גוטע עצה. 
שוין  זענען  קינדער  הונדערטער 
זייערע  אין  צייט  יענע  אין  געליגן 
לויט  זאל,  גרויסן  אינעם  בעטן 
דעם שטרענגן סיסטעם וואס האט 
געהערשט אינעם קלויסטער האבן 
פארמאכן  געדארפט  קינדער  די 
און  מינוט  פינעף  ביז  אויגן  זייערע 

איינשלאפן.
פארדעכטיגן  דעם  מיט  באגלייט 
פונעם  אויפזעהער  פונעם  בליק 
רבנים  די  זענען  קלויסטער 
ווען  זאל,  גרויסן  אינעם  אריין 
הונדערטער פאר אויגן בליקן אויף 
פלוצלינג  האט  דעמאלטס  און  זיי. 
געשלעפט  רב  פאנאוויזשער  דער 
פונעם  צענטער  צום  בענקל  א 
אויפגעשטעלט  זיך  האט  און  זאל, 
א  מיט  אויסגערופן  און  איר,  אויף 
שטארקע שטימע: 'שמע ישראל, ה' 

אלוקינו, ה' אחד!'.
געדינערט  האט  וואס  געשריי  די 
אין  האט  זאל  פונעם  הויל  אינעם 
די  געברענגט  צוריק  סקונדע  איין 

ארויף  איז  מוח  זייער  אין  היים,  אלטע  זייער  צו  קינדער  אידישע 
געקומען דאס געשטאלט פון די מאמע, וואס שטייט נעבן זייער 
בעט און ליינט צוזאמען מיט זיי קריאת שמע, זיי האבן אנגעהויבן 

צו שרייען מיט א געוויין - מאמע!!! מאמע!!!
זיינע  אראפגעלאזט  האט  ער  און  געהערט  עס  האט  גלח  דער 
זיך  צו  געגאנגען  גלייך  דארטן  פון  איז  און  פארצווייפלט,  אויגן 
אין אפיס ערלעדיגן די וועג פון באפרייען די קינדער פון דארטן.

נאכאמאל איז אויפגעוויזן געווארן ווי גרויס איז די כח און די 
אויפגאבע פון א אידישע מאמע, וואס נאר די קליינע השתדלות 
א  מיט  קינדער  קליינע  אירע  מיט  שמע  קריאת  ליינען  צו  פון 
ווארעמקייט און א געפיל, האט צוגעברענגט אין ענדע זיי זאלן 

געראטעוועט ווערן  פון זיך שמד'ן.
('פחד דוד' ויגש)

‡מר ‡מן  ונ ˘לימה  בברכה 

י ƒּב ַ‚ּ
¿ׂ̆ ƒי וּ מ ƒוּ ר ָך̂  ¿ ׁ̆ ∆ ּ̃ ַחר ֲ‡ַב ַ טייערער ‡י„!ׁ̆

„י ברכו˙ ה˘חר ‡יז ‡ וו‡ונ„ערליכן לויב 
פ‡ר ה˘י"˙ ‡ויף „י ‡ומˆ‡לי‚ע טובו˙ וו‡ס 

ער טוהט מיט ‡ונז יע„ע מינוט, ‡יז „ען 
ני˘ט פ‡סי‚ ‡ז מיר ז‡לן עס ז‡‚ן ‡ויף „עם 

ריכטי‚ן ווע‚?! 

ˆו ווייסטו?
ווערט ברכה  די  אז  מאכט  אמן  ענטפערן 

מלך  פארן  מתנה  פאסיגע  און  ריכטיגע  א 
מלכי המלכים                  (זוה"ק עקב רעא א).

ווערן  וואס  ברכות  די  צו  גלוסט  השי"ת 
געענטפערט מיט 'אמן' 

                 ('יסוד ושורש העבודה' שער האשמורת י).

און  ברכה,  די  פון  אויך  איז  אמן  ענטפערן 
דורך דעם וואס מ'ענטפערט אמן אויף איר, 

איז די ברכה מער חשוב'ער 
                                          (משנה ברו רה קסז כ).


