
ווער איז דער אמת'דיגער בעל-חוב?
איבער די מצוה פון צוריק געבן דעם משכון זענען מיר באפוילן געווארן אין אונזער פרשה 
עטליכע מאל – מיט א מצות עשה און מיט א מצות לא תעשה. מיט די מצות לא-תעשה: 
יב לוֹ  שִׁ ב תָּ ֲעבֹטֹו" (כד יב); און מיט די מצות עשה פון: "ָהשֵׁ ב בַּ כַּ "ְוִאם ִאיׁש ָעִני הּוא לֹא ִתשְׁ

ְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹקיָך" (שם יג). ְלָמתוֹ ּוֵבֲרֶכךָּ ּוְלָך תִּ שַׂ ַכב בְּ ֶמׁש ְושָׁ בֹוא ַהשֶּׁ ֶאת ַהֲעבֹוט כְּ
די מצוה פון צוריק געבן די משכון טוהט סימבאליזירן דאס ריינקייט פון די מידות וואס 
פאדערט זיך פון אונז אויף יעדן טריט און שריט פונעם לעבן, און אפילו אין די צייט וואס 
געטוהן  האט  מענטש  דער  ווען  אויך  אזוי,  טאקע  חסד.  טוהן  מיטן  פארנומען  זענען  מיר 
א  אין  געווען  איז  ער  ווען   - געלט  פארבארגט  אים  האט  ער  און  חבר  זיין  מיט  טובה  א 
ענגשאפט - אנשטאט א משכון, ווערט ער געפאדערט צוריק געבן דעם משכון אין יעדע 
צייט ווער יענער דארף עס האבן; סיי אויב עס האנדלט זיך פון א קלייד וואס מ'גייט דערין 
סיי  און  טאג,  אנהויב  אין  לווה  פאר'ן  געבן  צוריק  עס  ער  דארף  דעמאלטס  וואס  בייטאג, 
אויב עס רעדט זיך פון א קלייד פון ביינאכט, דעמאלטס זאל ער עס צוריק געבן באלד ווען 

די זון גייט אונטער.
א וואונדערליכן און ספעציעלן טעם איז דא ביי די מצוה, חז"ל זאגן אין מדרש (תנחומא, 
דו  שולדיג.  מיר  ביזסטו  וויפיל  מענטש,  דעם  פאר  זאגט  אויבישטער  דער  טז):  משפטים 
זינדיסגט פאר מיר און איך ווארט אויף דיר, און דיין זעהל קומט ארויף צו מיר יעדן טאג, 
און גיט פאר מיר א חשבון, און אפילו ווען עס קומט אויס אז זי איז שולדיג, גיב איך איר 
צוריק פאר דיר. אויך דו, אפילו ווען דער לוה איז שולדיג פאר דיר - 'עד בא השמש תשיבנו 

לו'.
אויף דעם וועג האט דער 'חפץ חיים' געטייטשט אין די פתיחה 

צו זיין ספר 'אהבת חסד' ('נתיב החסד' אות ה) די ווערטער 
פון רש"י אין אונזער פרשה אויף די לשון פון די פסוק (כד י): 
את ְמאּוָמה" – "חוב של כלום", וואס דאס  ה ְבֵרֲעָך ַמשַּׁ י ַתשֶּׁ "כִּ
פרעגן,  געקענט  מען  וואלט  לכאורה  סומע.  קליינע  א  מיינט 
ס'וואלט דאך געווען א גרעסערער  חידוש ווען די תורה רעדט 
פון א גרויסער חוב פון טויזנטער דינרים, אז אויך דעמאלטס 
האט  פארוואס  איז  משכון,  דעם  געבן  צוריק  אים  ער  דארף 
קליינע  א  פון  מען  רעדט  דא  אז  טייטשן  צו  באשלאסן  רש"י 

חוב - 'חוב של כלום'?
איז  רש"י  פון  כוונה  די  חיים,  חפץ  דער  געזאגט  האט  נאר, 
צו מרמז זיין די אויבנדערמאנטע ווערטער פון חז"ל, ווי עס 
דיר  איז  חבר  דיין  אויב  אפילו  אז  געשטאנען  דא  ווען  וואלט 
ביי  גערעכנט  ווערן  עס  זאל  סומע,  גרויסער  א  גאר  שולדיג 
דו  וואס  חוב  גרויסן  דעם  אנטקעגן  חוב,  קליינע  א  ווי  דיר 
ביזסט שולדיג פאר השי"ת אויף דיין לעבן וואס איז איבער 
געגעבן אין זיינע הענט, און איבערהויפט אויב דו ביזסט שוין 
איינמאל געשטרויכלט געווארן מיט א עבירה. און מיט דעם 
אלעם געבט דיר השי"ת צוריק דיין נשמה יעדן אינדערפריה, 
איז דאך זיכער אז דו דארפסט צוריק געבן פאר דיין חבר זיין 

משכון - מדה כנגד מדה.

בידך אפקיד רוחי
מיט  טוהט  חסד  גרויסער  א  זייער  אזוי,  טאקע  איז  עס 
נשמה  די  צוריק  אונז  געבט  ער  ווען  טאג,  יעדן  השי"ת  אונז 
נאכט.  דורכ'ן  אים  ביי  געווען  איז  זי  וואס  נאך  אינדערפריה 
געב א קוק וואס דער זוהר הקדוש שרייבט (במדבר קיט א) 
אויפן פסוק (תהלים לא ו) "בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה' 
א-ל אמת", אז יעדע נאכט פילן די מענטשן א טעם פון טויט, 
השי"ת  ווייל  נאר  און  אויבן,  ארויף  גייען  נשמות  זייערע  ווען 

איז באגלייבט מיטן היטן די פקדונות וואס ער האט, געבט ער 
צוריק פאר זיי די נשמות, איז עס ענדליך צו תחיית המתים.

אויב אזוי, איז נישט קיין וואונדער פארוואס האבן חז"ל מתקן געווען א עקסטערע תפילה 
אלס לויב אויף דעם גרויסן חסד, און זיי האבן עס נאך מתקן געווען אז דאס זאל זיין די 
ערשטע תפילה וואס מיט דעם הייבט מען אן דעם טאג: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים 

שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך".
פארוואס איז וויכטיג אז מיר זאלן לויבן פאר השי"ת אויפן צוריק געבן די נשמה באלד ווען 
מיר שטייען אויף פון די נאכט שלאף? האט דער 'חפץ חיים' ערקלערט מיט א משל, צו א 
מענטש וואס האט געהאט ביי זיך א גרויסע טאש פול מיט קעש געלט, און צו דעם האט 
ער אויך געהאט א קליינעם ברעזל וואס אין דעם איז אויך געווען א סומע געלט. מיט 
די צייט, האט דער מעטש געדארפט גיין צו א ווייטע פלאץ, און ער האט געוואלט 

געבן צו האלטן דאס געלט אלס פקדון ביי זיין גוטן פריינד.
נאר נאך ווען ער האט שוין געברענגט פאר אים דאס גרויסע טאש, האט ער 
זיך בארעכנט אויף דעם קליינעם בערזל, און ער האט געטראכט אז זיין 

פריינד וועט עס נישט גוט אכטונג געבן, האט ער באשלאסן עס צו לאזן ביי אים. האט אים 
זיין חבר געזאגט: נאר וואס דו ביזסט! אויב דו האסט זיך פארלאזט אויף מיר אז איך וועל 

דיר צוריק געבן דעם גרויסן טאש, פארוואס ציטערסטו אויפן קליינעם בערזל?!
דאס  האלטן  צו  השי"ת  פאר  טאג  יעדן  געבן  מיר  וואס  דאס  אונז,  מיט  איז  אויך  אזוי 
זיין  מיט  אז  וויסן  קלארע  א  מיט  נשמה,  אונזער   – פארמאגן  מיר  וואס  זאך  טייערסטע 
גרויסע רחמנות וועט ער עס צוריק געבן פאר אונז אינדערפריה, איז דאך זיכער אז מיר 
קענען זיך פארלאזן אויף אים אז ער וועט ערפילן אלעס וואס עס פעלט אונז אויס דורכ'ן 
התפילה'  בנתיבות  חיים  ('החפץ  רחמנות  זיין  אין  און  אים  אין  גלייבן  ווען  מיר  ווען  טאג, 

עמ' לג).
און אין אמת'ן די ווארט 'מודה', אויסער איר פשוט'ן טייטש פון געבן א 'דאנק' פאר השי"ת 
אויפן צוריק געבן די נשמה, ליגט אין דעם נאך א טייטש פון אנערקענען און איינזעהן [אזוי 
ווי 'הודאת בעל דין'] אין די גרויסע חסדים פון השי"ת מיט אונז. ווייל אונז זאגן נישט 'על 
שהחזרת' וואס עס איז טייטש אויף דעם וואס דו האסט צוריק געגעבן, אזוי ווי מיר זאגן 
ביי 'מודים' - 'מודים אנחנו לך ...על חיינו', נאר מיר זאגן 'מודה אני ...שהחזרת', ד.מ. איך 
טוה אנערקענען אין דיר ה', אז דו ביזסט דער וואס האט צוריק געגעבן צו מיר מיין נשמה. 
(הערות צו די ספר 'דרך חיים', די דרוק פון מכון ירושלים הערה 1393; געבויעט אויף די 

ווערטער פונעם פחד יצחק חנוכה מאמר ב פ"ב)

שהחזרת בי נשמתי בחמלה
א עקסטערע לויב באשטימען מיר אין די קורצע נוסח, פאר השי"ת וואס האט אונז צוריק 
דער  געזאגט  האט  חמלה?  די  פון  באדייט  די  איז  וואס  'בחמלה'.  נשמה  אונזער  געגעבן 
גר"א זצ"ל: די לשון 'חמלה', איז אנדערשט פון די לשון 'רחמים' 
ווען  צארן.  און  כעס  א  נאך  ספעציעל  זיך  פאסט  עס  א.ד.ג., 
דער  און  הכבוד  כיסא  פארן  ביינאכט  ארויף  גייט  נשמה  די 
ווערט  עבירות,  פון  פארשמירט  איז  זי  אז  זעהט  אויבישטער 
מיט  און  צארן,  א  מענטש  דעם  אויף  ערווערקט  זיכער  דאך 
דעם האט דער אויבישטער איר צוריק געגעבן פאר אונז, איז 
דאך זיכער אז עס האט זיך אויסגעפעלט צו דעם א גרויסע 
פון  נאמען  אין  יג,  עמ'  ח"א  אורות'  ('טללי  חמלה  פון  מאס 

'תורה אור').
געבן  אפשר  אונז  קען  וואס  ערציילונג  וואונדערליכע  א 
אין  פארגעקומען  איז  התפילה,  נוסח  די  צו  באדייט  א  נאך 
אפגעראכטן  איז  וואס  צוזאמקום  אינטערנאציאנאלע 
וועלט  גארער  די  איבער  פון  וויסנלייט  הונדערטער  פאר 
די  צווישן  מוח.  דעם  אויספארשטן  אין  געטוהן  האבן  וואס 
צוזאמקום  דעם  ביי  געקומען  ארויף  זענען  וואס  טעמע'ס 
פאר  בארירט  וואס  פראבלעם  א  דורגערעדט  מען  האט 
זייער אסאך מענטשן פון די וועלט, די פראבלעם פון חלש'ן 
ביים אויפשטיין פון א שלאף. צווישן די רעדנער'ס ביי דעם 
מיטן  ענגלאנד  פון  פראפעסאר  דער  געווען  איז  צוזאמקום 
נאמען ל. מ'קעמראן, וואס האט פארציילט פאר די אנוועזנדע 

די רעזולטאטן פון זיין אויספארשונג אין דעם טעמע.
האט  ער  וואס  אויספארשונג  זיין  פון  רעזולטאטן  די  לויט 
וואס  צייט  די  אז  אויסגעקומען  אים  איז  אפגעראכטן, 
איר  צו  גיין  צוריק  זאל  בלוט  די  פאר  אויס  זיך  פעלט  עס 
סקונדעס.  ווי-12  עס  איז  שלאף  נאכן  סיסטעם  געווענליכן 
אויב א מענטש טוישט זיך פון א צושטאנד פון שלאפן צו א 
צושטאנד פון אויפשטיין באלד ווען ער שטייט אויף פון זיין 
א  מיט  מח  אינעם  בלוט  די  אריינגעווארפן'  'ווערט  שלאף, 
שטארקע שנעלקייט, און דאס ברענגט צו מ'זאל חלש'ן. דער 
נישט  זיך  מענטש,  יעדן  פאר  פארשלאגן  טוהט  פראפעסאר 
אופהייבן פון בעט באלד נאכן שלאפן, נאר מ'זאל ציילן שטאט 

ווען מ'ליגט נאך ביז 12 און נאכדעם אויפשטיין.
און  באטייליגטע.  די  דורך  אינטערעסע  מיט  געווארן  אויפגענומען  זענען  ווערטער  די 
דעמאלטס איז אויפגעשטאנען א געשעצטער פראפעסאר א איד א שומר תורה ומצוות, 
און האט געוואלט צולייגן צו די ווערטער פון דעם פראפעסאר מ'קעמראן: ביי אונז די אידן, 
זאגט דער פראפעסאר, איז דא א אלטע מנהג פון לאנגע יארן צו זאגן יעדן אינדערפריה א 
ספעציעלע לויב פארן באשעפער, אויף דעם וואס מיר האבן זוכה געווען זיך צו דערוועקן 

אינדערפריה געזונט און פריש.
התעוררות,  א  מיט  באלד   - בעט  אין  ליגענדיג   - געזאגט  ווערט  וואס  תפילה  די  ביי 

אויס  זיך  פעלט  עס  וואס  כוונה  די  מיט  זאגן  עס  און  וועטער,  פונקט 12  דא  זענען 
האט  דא  און  דער פראפעסאר,  האט געענדיגט  געדויערט פונקט 12 סקונדעס, 

ער זיך אויפגעשטעלט און געזאגט פאר די פארוואונדערטע באטייליגטע די 
לשון פון די תפילה, שטאט מיט א טעם: "מודה אני לפניך ...רבה אמונתך!" 

('ברכי נפשי', ח"ג עמ' תרכ).
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די תפילה פון 'מודה אני'
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

פיר זענען ַאכט
מצוה  די  דערמאנט  ווערט  פרשה  אונזער  אין 
ה  ֲעשֶׂ תַּ ִדִלים  "גְּ יב):  (כב  פסוק  די  אין  ציצית  פון 
א  ּה".  בָּ ה  ַכסֶּ תְּ ר  ֲאשֶׁ סּוְתָך  כְּ ְנפֹות  כַּ ע  ַאְרבַּ ַעל  ְך  לָּ
די  צווישן  פארבינדט  וואס  רמז  וואונדערליכער 
אמן,  ענטפערן  פון  מצוה  די  צו  ציצית  פון  מצוה 
ווערן  ציצית  די  וואס  דעם  אין  טרעפן  מיר  קענען 
זיי  מ'בינדט  ווען  וואס  בענדלעך  פיר  פון  געמאכט 
פון  ענין  די  איז  אזוי  און  אכט.  זיי  ווערן  צוזאמען 
נאמען  דעם  באטרעפט  עס  וואס  אמן  ענטפערן 
און  געשריבן  איז  עס  וויאזוי  אויבערשטן  פונעם 
וואס  א-ד-נ-י,  און  הוי"ה   - עס  מ'ליינט  וויאזוי 
און  אויתיות,  פיר  פון  איז  זיך  פאר  נאמען  יעדע 
דורך זאגן 'אמן' ווערט זיין נאמען געאיינציגט אויף 
דעם וועלט, אזוי ווי עס ווערט געטוהן דורך די אכט 

בענדלעך פון די ציצית.
די  פון  בענדלעך  אכט  די  אז  צולייגן,  מען  קען  נאך 
איז  וואס  אמן'ס  אכט  די  אויף  מרמז  זענען  ציצית 
דא אין די קדיש פון 'על ישראל' [אזוי ווי די מנהג 
פון די ספרדים] וואס באטרעפט צוזאמען 'תש-כח' 
אז  זיין  מרמז  מען  קען  דעם  אין  אויך  און   ,[728]
דורך זאגן קדיש, אזוי ווי דורך די מצוה פון ציצית 
וואס איז א רמז אויף די תרי"ג מצוות פון די תורה, 
אחרא  סיטרא  די  פון  כח  די  אפגעשוואכט  ווערט 

('קרן לדוד - 'בנפש דוד' אות נה).

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

א טעות וואס האט א ענטפערט

ואמונתך בלילות...
די תפילה 'מודה אני' ענדיגט זיך מיט די ווערטער 'רבה אמונתך', די פשוט'ן 
טייטש פון די ווערטער איז ווי דער זוהר הקדוש (זוהר חדש, בראשית לא ב) 
זאגט אז השי"ת איז באגלייבט ביי האלטן דעם פיקדון. ווען ביי א געווענליכן 
מענטש וואס מ'געט אים צו האלטן א פקדון, איז א ספק צי ער געבט צוריק, צי ער 
געבט נישט צוריק – אויב עס ווייזט זיך אויס אז דער וואס האט אים געגעבן צוהאלטן 
דעם פקדון איז אים שולדיג געלט; אויפן אויבערשטן קען מען זיך פארלאזן אז ער וועט 
זיכער צוריק געבן אונזער טייערער פקדון וואס מיר האבן אים געגעבן צו האלטן, כאטש 

מיר וועלן פאר אים שולדיג זיין.
צו דעם, איז אויך דא אין די ווערטער א עדות צו אונזער אמונה אין תחיית המתים, ווייל 
די אמונה באקומט א שטארקייט פון דעם וואס יעדן אינדערפריה פאסירט עס אנטקעגן 
חז"ל  ווי  אזוי  טויטער,  א  ווי  ער  איז  שלאפן  גייט  וואס  מענטש  דער  ווייל  אויגן,  אונזערע 
לעבט  אינדערפריה  יעדן  אויב  און  טויט,  פון  זעכציג'סטל  א  איז  שלאפן  א  געזאגט  האבן 
דעם  צו  ענדליך  און  המתים.  תחיית  ווי  אזוי  ממש  עס  איז  דאסניי,  פון  השי"ת  אויף  אונז 
יעדן  אז  ד.מ.  אמונתך",  רבה  לבקרים  "חדשים  כג):  ג  (איכה  פסוק  די  פון  טייטש  די  איז 
אלוקי  'הרוקח',  (פירוש  המתים.  תחיית  אין  אמונה  אונזער  באנייט  ווערט  אינדערפריה 

נשמה, און זעה ילקוט שמעוני איכה רמז תתרא).
גאון  דער  וואס  פון  לערנען  זיך  מיר  קענען  ווערטער  די  פון  טייטש  די  אין  טרעפל  א  נאך 
רבי יחזקאל אבראמסקי זצ"ל האט פארציילט איבער די שווערע צייטן וואס איז אריבער 
אויף אים אין גלות סיביר: נישט איינמאל ווען איך בין אויפגעשטאנען אינדערפריה, איז 
די פראסט געווען זייער שרעקליך, אז איך בין געווען ביי מיר זיכער אז אין דעם טאג וועל 
איך זיכער שטארבן פון דעם שרעקליכן פראסט, און דאס איז אן צורעדן פון די ביטערע 
די  פון  איינס  אין  מיר.  פאר  צוגעטיילט  געווען  איז  וואס  ארבעט  שווערע  די  און  יסורים 
פרימארגן, האט דערציילט רבי יחזקאל, בין איך אויפגעשטאנען פון מיין בעט ווען מיין 

מויל שעפשעט די דערהויבענע תפילה "מודה אני לפניך ...שהחזרת בי נשמתי".
אויף  געדאנק,  חוצפה'דיגע  א  קארפ  מיין  אין  אריינגע'גנב'עט  זיך  האט  מינוט'ן  יענע  אין 
וואס לויב איך יעצט? אויף דעם וואס דער אויבישטער האט צוריק געגעבן פאר מיר מיין 
אויבן,  בלייבט  נשמה  מיין  אויב  געווען  ענדערשט  וואלט  עס  פארקערט,  פונקט  נשמה?! 

לעבן  לעבן,  שרעקליכן  אזא  פון  בעסער  איז  טויט  דאס  אז  זיין  ס'קען 
מיט א ביטערן פראסט מיט א הונגער וואס איז נישט צום אויסהאלטן...

זיך  איך  האב  אמונתך',  'רבה  ווערטער  די  צו  אנגעקומען  בין  איך  ווען  אבער 
גאנצע  די  זיך  לוינט  עס  אז  זיין  ס'קען  מיר –  פאר  געזאגט  און  געכאפט  צוריק 

לעבן  פון  טאג  א  נאך  תמימה,  אמונה  א  מיט  טאג  א  נאך  לעבן  צו  כדי  נאר  פלאג 
אונטער די פליגלען פון השי"ת, מיטן וויסן און איינדערקענען אז 'אין עוד מלבדו'.

"להגיד  פסוק  אויפן  געזאגט  אמאל  שוין  האט  זצ"ל  לופיאן  אליהו  רבי  משגיח  דער  און 
בבוקר חסדך ואמונתך בלילות": ווער איז דער וואס וועט זוכה זיין צו 'להגיד בבוקר' – צו 
פילן און צו שפירן לעתיד לבוא די חסדים פונעם אויבערשטן, דער וואס האט מקיים געווען 
ביי זיך דעם 'ואמונתך בלילות!' – אז אויך אינעם פינסטערן נאכט פון דעם ביטערן גלות, 
לעבט ער מיט אמונה אז אלעס וואס גייט אריבער אויף אים איז נאר פונעם באשעפער 

וואס ווייסט וואס איז גוט פאר אלעמען און פאר אים פריוואט ('אהל משה' פר' בשלח).

אמן אין די פרשה

ה  ֲעשֶׂ ִדִלים תַּ אין אונזער פרשה ווערט דערמאנט די מצוה פון ציצית אין די פסוק (כב יב): "גְּ
ּה". א וואונדערליכער רמז וואס פארבינדט צווישן  ה בָּ ַכסֶּ ר תְּ סּוְתָך ֲאשֶׁ ְנפֹות כְּ ע כַּ ְך ַעל ַאְרבַּ לָּ
די  וואס  דעם  אין  טרעפן  מיר  קענען  אמן,  ענטפערן  פון  מצוה  די  צו  ציצית  פון  מצוה  די 
ציצית ווערן געמאכט פון פיר בענדלעך וואס ווען מ'בינדט זיי צוזאמען ווערן זיי אכט. און 
אויבערשטן  פונעם  נאמען  דעם  באטרעפט  עס  וואס  אמן  ענטפערן  פון  ענין  די  איז  אזוי 
וויאזוי עס איז געשריבן און וויאזוי מ'ליינט עס - הוי"ה און א-ד-נ-י, וואס יעדע נאמען 
פאר זיך איז פון פיר אויתיות, און דורך זאגן 'אמן' ווערט זיין נאמען געאיינציגט אויף דעם 

וועלט, אזוי ווי עס ווערט געטוהן דורך די אכט בענדלעך פון די ציצית.
אכט  די  אויף  מרמז  זענען  ציצית  די  פון  בענדלעך  אכט  די  אז  צולייגן,  מען  קען  נאך 
אמן'ס וואס איז דא אין די קדיש פון 'על ישראל' [אזוי ווי די מנהג פון די ספרדים] וואס 
באטרעפט צוזאמען 'תש-כח' [728], און אויך אין דעם קען מען מרמז זיין אז דורך זאגן 
קדיש, אזוי ווי דורך די מצוה פון ציצית וואס איז א רמז אויף די תרי"ג מצוות פון די תורה, 

ווערט אפגעשוואכט די כח פון די סיטרא אחרא ('קרן לדוד - 'בנפש דוד' אות נה).
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פארשטעלן  גוט  אונז  פאר  קען  וואס  משל  וואונדערליכער  א 
אני',  'מודה  זאגן  מיטן  טאג  דעם  אנהויבן  פון  טייערקייט  די 
שטעטל  דאס  פון  רב  אומפארגעסליכער  דער  דערציילט  האט 

אופקים, דער גאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל:

לאנד,  הייליגן  אינעם  איינוואוינער  נייער  א  געווען  איז  ראובן  ר' 
מיטן גאנצן אפטייטש פון דעם. נאר א האלבע יאר איז אריבער 
אויף אים פון דעם טאג וואס ער האט זיך אוועק געצויגן פון זיין 
שיינעם הויז וואס איז געווען אין איינע פון די שטעט אין די מערב 
אין  און  געגענט,  געבויטן  גוט  א  אינמיטן  אמעריקע,  פון  בארטן 

הארץ פון א ווארעמע אידישע קהילה.

ווייל ער האט אין זיין הארץ געפילט א ליבשאפט צו די הייליגע 
זאל  ער  אן  געגנט,  זיין  פון  געצויגן  אוועק  זיך  ער  האט  לאנד, 
ארץ  אין  צושטאנד  צוקונפטיגן  זיין  אויף  אריינטראכטן  אסאך 
ישראל, ווי צי די שווערעקייטן פון זיך איינפעדעמען אין א נייע 
פאר  ערשטע  די  אין  שווער  זיין  זיכער  אים  וועט  וואס  פלאץ 
יאר. ער האט געהאט ביי זיך גענוג געלט זיך צו קענען ערלויבן 
אין  געגנטער  פרומע  די  פון  איינס  אין  וואוינונג  גרויסע  א  קויפן 
ירושלים, און עס איז נאך איבער געבליבן גענוג געלט צו קענען 
ארויס  פאמיליע  זיין  מיט  אים  זאל  וואס  אוטו  א  זיך  פאר  קויפן 
העלפן, אבער דאס שווערעקייט פון דאס שפראך, און זיין נישט 
וויסן אבער דאס לעבן-שטייגער אינעם הייליגן לאנד האט אים 

זייער שווער געמאכט. 

פאמיליע  איין  קיין  געהאט  נישט  ראובן  ר'  האט  לאנד  אינעם 
צווייטן  אויפן  משפחה  נאנטער  א  שמעון,  ר'  אויסער  מיטגליד, 
האט  אהער,  אנגעקומען  איז  ער  ווען  פון  נאר  וואס  שטאפל, 
אנגעהויבן זיך צו שפינען א ריכטיגע פארבינדונג. די פארבינדונג 
קענען  צו  זיך  גאר  ביז  ראובן  ר'  פאר  געהאלפן  זייער  האט 
איינפעדעמען אינעם לאנד, מיט זייער גרויסע העפליכקייט האט 
ר' שמעון מיט זיין פאמיליע געעפנט זייער הויז און זייער אויער 
צו די פאמיליע פון ר' ראובן, און האבן זיך אפגעגעבן מיט זייער 

גאנצע מעגליכקייט זיי צו העלפן אין אלע זייערע פראבלעמען.

אנקומען  זייער  נאך  יאר  האלבע  א  ארום  טעג,  די  פון  איינע  אין 
פאסט-קעסטל  פונעם  ארויסגעשטעקט  זיך  האט  לאנד,  אינעם 
ראובן  ר'  קאנווערט.  ווייסע  א  ראובן  ר'  פון  פאמיליע  די  פון 
נישט  איז  ער  און  נייגעריקייט,  מיט  קאנווערט  די  געעפנט  האט 
איילאדענונג  א  אינעווייניג  זעהן  צו  געווארן  פארוואונדערט 
נייער  זיין  פון  טאכטער  יונגסטן  דעם  פון  חתונה  די  צו  קארטל 
ר' שמעון, וואס איז באשטימט  און זיין קרוב פון לאנג -  פריינד 
בין  איך  ווען  פון  ברק.  בני  שטאט  די  אין  וואכן  צוויי  נאך  אויף 
אנגעקומען קיין ארץ ישראל, האט געטראכט ר' ראובן, האב איך 
דאס  וועט  יעצט  ברק,  בני  אין  באזוכן  צו  געווען  זוכה  נאכנישט 

זיכער זיין א פאסיגע געלעגנהייט צו דעם...

ר'  האט  טאג,  געוואונטשענעם  דעם  אנגעקומען  איז  עס  ווען 
ראובן אנגעצינדן זיין אוטו, און ווי א באקאנטער אין די וועגן האט 
ירושלים  פון  ארויסגאנג  די  פון  ריכטונג  די  צו  געוואנדן  זיך  ער 
און ער האט אנגעהויבן צו פארן. נאר ווען די נסיעה איז געווארן 
פארשטיין  צו  אנגעהויבן  ער  האט  מער,  און  מער  לענגער 
שוין  זענען  שעה  צוויי  פארגרייזט.  זיך  האט  עפעס  אז 
זיי  און  ירושלים,  פון  ארויס  זענען  זיי  ווען  פון  אריבער 
האט  ער  ציל.  זייער  צו  אנגעקומען  נאכנישט  זענען 
פראבירט נאכצוקוקן נאך די טאוולען, אבער די 
נעמען וואס זענען אים געווען אום באקאנט 

האבן אים אינגאנצן צומישט.

די  אין  איז  ער  וואו  ראובן  ר'  געטראפן  זיך  האט  אינצווישן 
אזא  אין  רמון'.  'מצפה  שטעטל  דרום'דיגן  דעם  פון  אריינגאנג 
שפעטע נאכט שעה זענען כמעט נישט געווען קיין פארבייגייער 
אין די גאס, און די וואס זענען יא געווען, האבן אים נישט געקענט 
אדרעס.  געוואונטשענעם  זיין  צו  אנקומען  זאל  ער  וויאזוי  ווייזן 
זייער שנעל האט ר' ראובן פארשטאנען אז צו די חתונה וועט ער 
שוין נישט אניאגן אנצוקומען, און צובראכענערהייט האט ער זיך 

געוואנדן צוריק צו פארן קיין ירושלים.

איז  ראובן  ר'  פון  שטוב  אין  און  פארביי,  זענען  טעג  עטליכע 
די  פון  איבערראשנדע,  קיין  נישט  טעלעפאן  א  אנגעקומען 
אנדערע זייט האט ר' שמעון זיך נאכגעפרעגט מיט א איידלקייט, 
אבער ווארטנדיג אויף א ריכטיגן ענטפער, אויף די סיבה פונעם 

די  צו  קרוב  זיין  פון  אנקומען  נישט 
חתונה פון זיין יונגסטע טאכטער.

ר' ראובן האט זיך אנטשולדיגט פון 
פארגעלייגט  האט  ער  הארץ.  טיפן 
וויאזוי  קינד  שוועסטער  זיין  פאר 
פאמיליע  זיין  מיט  ארויס  איז  ער 
צייט,  פריע  א  אין  ירושלים  פון 
צו  צייט  אין  אנקומען  זאל  ער  כדי 
זיך  האט  ער  ווייל  אבער  חתונה.  די 
וועגן  די  אין  אויסגעקענט  נישט 
ער  אז  פאסירט  האט  לאנד,  פונעם 
אין  געטראפן  פלוצלינג  זיך  האט 

ענדע אין...מצפה רמון.

זיינע  אויסגעהערט  האט  שמעון  ר' 
ווערטער און האט מיטגעפילט זיין 
פארשטאנען  גוט  האט  ער  ווייטאג, 
אפקומעניש  שרעקליכע  די 
אים  האט  ער  און  ראובן,  ר'  פון 
קומען  זאל  ער  געבעטן  אויכעט 
צום  זיי  מיט  מיטפרייען  זיך 
'שבע- שבת  די  ביי  ווייניגסטנ'ס 

ברכות'.

געהאט  האט  ראובן  ר'  אז  מזל  א 
געזאגט  האט  ענטפער,  ריכטיגן  א 
הרב פינקוס, אבער לאמיר טראכטן 
אויב  געווען  ווען  וואלט  וואס 
ער  וואלט  ענטפער  די  אנשטאט 
שוועסטער- זיין  פאר  געענטפערט 

קוקן  צו  פארגעסן  האב  איך  קינד: 
וואו  קארטל  איינלאדענונג  די  אין 
עס קומט פאר די חתונה, איך האב 
געמיינט אז עס קומט פאר אינגאנצן 
אין מצפה רמון... דעמאלטס וואלט 
דאך דער שוועסטער-קינד געהאט 
רעכט צוקומען צו אים מיט טענות 
קוקן  געקענט  נישט  דען  האסט   –
פארן  קארטל  איינלאדענונג  די  אין 
אזא  דאך  איז  דאס  פארן?!  ארויס 

נאכגעלאזקייט אן קיין גלייכן!

צו אונזער שמועס, האט געענדיגט 
טוהען  טאג  דורכן  פינקוס,  הרב 

מיר נישט ווייניג פעלער'ס, צו אונזער הארץ ווייטאג. נאר, אויב 
דאס אלעס פאסירט אלץ רעזולטאט פון א טעות, קען מען נאך 
דורכפעלער  אלע  די  צו  סיבה  די  אויב  אבער  זיין.  מוחל  אפשר 
דעם  אין  מענטש  א  אויף  ליגט  עס  וואס  וויסן  נישט  פון  איז 
דו   – מענטש  דעם  אויף  פאדערונג  גרויסער  א  דא  איז  וועלט, 

האסט דאך פון פריער געדארפט די אלע זאכן קלאר מאכן!

טאג  דעם  אנהויבן  זאלן  מיר  אז  וויכטיג  זייער  איז  דעם  וועגן 
מיר  וועמען  פאר  דערמאנען  אונז  קען  וואס  אויסרוף  א  מיט 
שטייען, און פאר וועמען גייען מיר אפגעבן א דין וחשבון. אזוי 
עס  ווי  היום  סדר  אונזער  אויסצושטעלן  קלוגן  זיך  מיר  וועלן 

פאסט פאר א קנעכט פונעם מלך מלכי המלכים הקב"ה.

('נפש שמשון' על סידור התפילה עמוד טו)
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‡מן‡מן – ‡ ˜ליינע ‡ויס‚‡בע - ‡ ‚רויסע פ‡ר„ינסט – ‡ ˜ליינע ‡ויס‚‡בע - ‡ ‚רויסע פ‡ר„ינסט

כל יום - ˙ענה ˆ' ‡מנים
בס"„

געב אכטונג אויף צו זאגן די ברכות השחר געב אכטונג אויף צו זאגן די ברכות השחר 
מיט א חברותא אזוי וועסטו אויך קענען מיט א חברותא אזוי וועסטו אויך קענען 

מקיים זי ין מיט א הידור די תקנה פון ענטפערן מקיים זי ין מיט א הידור די תקנה פון ענטפערן 
ניינציג אמן'ס יעדן טאג.ניינציג אמן'ס יעדן טאג.

טייערער ‡י„!
ˆו ווייסטו?

חז"ל (תקוז"ח ח"ב פג א) זאגן אז עס ליגט א חוב אויפ'ן מענטש צו 
ענטפערן יעדן טאג ניינציג אמן'ס. די תקנה איז אויך גע'פסק'נט 

געווארן להלכה (שו"ע או"ח ו ד, ובמ"ב ס"ק יג).

דער וואס ענטפערט ניינציג אמן'ס קענען אים די מזיקים נישט 
שעדיגן (מדבר קדמות א לג).

אמן'ס  די  נאר  ציילן  מען  קען  אמן'ס  ניינציג  די  רעכענען  צו 
מפאנו  רמ"ע  (שו"ת  ברכות  אויף  געווארן  געענטפערט  זענען  וואס 

סימן קט, און אזוי איז משמע פונעם מ"ב דארטן).


