
עול מלכות שמים 
א אויסערגעווענליכע ליבשאפט האבן די חז"ל ארויסגעוויזן צו קריאת שמע זעלבסט, און 
עקסטער צו איר חיוב עס צו ליינען אין די צייט, אזוי ווי דער 'רמב"ם' שרייבט (בהקדמה 
לפירוש סדר זרעים) אז נישט אומזינסט האט רבינו הקדוש אויסגעוועלט אנצוהויבן מסכת 
ברכות מיט די הלכה 'מאימתי קורין את שמע', נאר, ווייל די מצוה איז זייער באליבט ווייל 

מ'איז עס מקיים יעדן טאג.
אין אונזער פרשה קענען מיר לערנען איבער די חוב פארזיכטיג צו זיין מיט ליינען קריאת 
זיין  מיט  יוסף  פון  באגעגעניש  די  פאר  שטעלט  וואס  פסוק  די  ביי  צייט,  איר  אין  שמע 
גרויסער טאטן, נאך צוויי און צוואנציג יארן וואס זיי האבן זיך נישט געזעהן שטייט (ברא־

שית מו כט): "ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על 
צואריו ויבך על צואריו עוד". ערקלערט רש"י: "אבער יעקב איז נישט ארויף געפאלן אויף 
די האלדז פון יוסף און האט אים נישט געקושט, זאגן חז"ל אז ער האט דעמאלטס געליינט 

קריאת שמע".
לערנען מיר זיך פון דעם, אז ווען עס איז אנגעקומען די צייט צו ליינען קריאת שמע, האט 
יעקב אויך נישט געווארט איין מינוט, ער האט אוועקגעלייגט אין א זייט זיין אויסטערלי־

שע ליבשאפט צו זיין באליבט זוהן, און ער האט געשטעלט זיין גאנצע ווילן צו מקיים זיין 
די מצוה פון קריאת שמע של שחרית.

די בעלי התוספות האבן אויך צוגעלייגט א רמז צו דעם פון די לשון פון די פסוק 'לקראת' 
– זאסט נישט ליינען 'לקראת' נאר 'לקריאת'. [און פונדעסוועגן האט יוסף נישט געליינט 
קריאת שמע, ווייל ער איז געווען פארנומען מיט די מצוה פון כיבוד אב, און 'העוסק במצוה 

פטור מן המצוה'] (תוספות השלם שם).

ליינען ווי פריער מ'קען
כדי מקיים צו זיין די מצוה פון קריאת שמע ווי עס דארף צו 
פריה,  מער  ווי  ליינען  צו  עס  ענין  עקסטערע  א  דא  איז  זיין, 
אזוי ווי רש"י זאגט אויפן פסוק "הן עם כלביא יקום" (במדבר 
שלאף  זייער  פון  אינדערפריה  אויף  שטייען  זיי  כד): "ווען  כג 
שטארקן זיי זיך ...צו כאפן די מצוות ...צו ליינען קריאת שמע".

די הלכה איז גע'פסקנ'ט אין שולחן ערוך (או"ח נח א-ב) און 
אזוי איז די לשון: "און עס איז א מצוה מן המובחר צו ליינען 
ווי די ותיקין וואס זיי האבן אויסגערעכנט עס צו ליינען אבי־

און  שמע  קריאת  ענדיגן  מ'זאל  כדי  החמה,  נץ  די  פאר  סל 
צו  אנהייבן  באלד  וועט  ער  און  החמה  נץ  ביים  ברכות  אירע 
איז  טוהן  אזוי  קען  עס  ווער  און  החמה.  נץ  די  ביי  דאווענען 
זיין שכר זייער גרויס. און אויב ער האט נישט געליינט פאר די 

נץ החמה זאל ער עס ליינען שנעלער וואס פריער ער קען. 
נאך מער פון דעם טרעפן מיר אין די ווערטער פון חז"ל, וואס 
האבן זייער מחמיר געווען אויף איינער וואס געבט נישט אכ־
טונג צו ליינען קריאת שמע אין איר צייט, און זיי האבן געזא־

גט (קהלת רבה א טו): "עס איז אנגעקומען די צייט פון ליינען 
קריאת שמע און ער האט נישט געליינט אין איר צייט, אויף 
אים זאגט די פסוק (קהלת א טו): "ְמֻעוָּת לֹא יּוַכל ִלְתקֹן", וואס 

ד.מ. אז עס איז א גרייז וואס מ'קען עס נישט פאררעכטן.

א גערוך פון קריאת שמע
הק־ זוהר  אין  געברענגט  ווערט  געשיכטע  מורא'דיגע  א 

דוש (במדבר קפו א) אויף די הייליגע תנאים רבי יצחק און רבי יהודה וואס זענען געווען 
אונטערוועגנ'ס ביז זיי זענען אנגעקומען צו די דארף מיטן נאמען סכנין, דארט האבן זיי 
געהאט א אכסניא אין א שטוב פון א פרוי, וואס זי האט געהאט א זוהן וואס האט געלערנט 
תורה ביי זיין מלמד אין לויף פון א גאנצן טאג. ווען עס איז געווארן נאכט איז דער יונגעלע 
אהיים געקומען פון חדר, און דעמאלטס האט אים זיין מאמע ענטפאנגען מיט פרייד, און 
אים דערציילט איבער די גרויסע זכות וואס איז זיי היינט אונטער געקומען, אריינצונעמען 
אין זייער הויז חשוב'ע געסט ווי רבי יצחק און רבי יהודה, און זי האט אים אויך צוגערעדט 

ער זאל גיין צו זיי בעטן א הייליגע וואונטש.
דער יונגעלע איז צוגעגאנגען צו די צימער פון די חשוב'ע געסט, אבער באלד ווען ער האט 
געקוקט אויף זייער געזיכט האט ער זיך באלד אויסגעדרייט אויף צוריק און געזאגט פאר 
זיין מאמע: איך קען נישט צו גיין צו זיי ווייל מיינע רבי'ס האבן מיך אויסגעלערנט אז 
ווער ס'האט נישט געליינט קריאת שמע אין איר צייט איז אין חרם יענע טאג, און איך 

דערקען אין זיי אז זיי האבן היינט נישט געליינט ק"ש אין איר צייט.
זיי  און  קינד,  הייליגן  פונעם  געווארן  איבערגענומען  זייער  זענען  חכמים  די 
צייט,  איר  אין  ק"ש  געליינט  נישט  היינט  האבן  זיי  אז  געווען  מודה  האבן 
אבער זיי האבן ערקלערט אז וויבאלד זיי זענען געווען פארנומען מיט 

די מצוה פון אונטער פירן א חתן און א כלה צו זייער חופה, און עס איז נישט געווען ווער 
ס'זאל טוהן אנשטאט זיי, האבן זיי נישט געהאט קיין מעגליכקייט צו ליינען קריאת שמע 

אין איר צייט, ווייל 'העוסק במצוה פטור מן המצוה'.
ווען די צדיקים האבן געפרעגט פאר'ן קינד: פון וואו האסטו געוואוסט אז מיר האבן נישט 
געליינט ק"ש אין איר צייט? האט ער געענטפערט אז ער האט עס געשפירט פון גערוך פון 
זייערע קליידער. האט עס רבי מנחם מנדל פון קאצק זצ"ל ערקלערט, מיט די לשון פון די 
ּפֹוט" (ישעיהו יא ג), אז די ערליכע צדיקים און  ִיְרַאת ה' ְולֹא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִישְׁ פסוק "ַוֲהִריחוֹ בְּ
די קינדער האבן א ספעציעלן טאלאנט פון שפירן די הייליגקייט דורך די גערוך ('אמרות 

חכמה' ואתחנן).

נישט צו פארשפעטיגן פון די צייט פון קריאת שמע
די פאסיגע צייט צו ליינען קריאת שמע איז באגרעניצט ביז ענדע דריטע שעה פונעם טאג, 
אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין 'שולחן ערוך' (או"ח נח ז), און מיר טרעפן די גרויסע פון 
די ראשונים און די אחרונים האבן געשריבן זייער שארף איבער די הארבקייט פון פארש־

פעטיגן קריאת שמע פון איר באשטימטן צייט:
אן  מיך  כאפט  ציטער  "א  חיד"א:  פונעם  נאמען  אין  שרייבט  שינה)  (ערך  יועץ'  'פלא  דער 
וויאזוי מענטשן טוהן גרינגשעצן צו פארשפעטיגן די צייט פון ליינען קריאת שמע, חז"ל 
שרייבט  ב)  קיט  שבת  (ח"א  'מהרש"א'  דער  און  נידוי".  א  אין  זיך  געפינט  ער  אז  דאך  זאגן 
אויף די גמרא "אז ירושלים איז חרוב געווארן ווייל מ'האט נישט געליינט אין איר קריאת 
אום  אן  זיך  טרונקען  וואס  די  פון  געוואוינהייט  די  איז  ביינאכט": "אזוי  און  צופריה  שמע 
מוצאי שבת לכבוד די סעודה פון מלוה מלכה, וואס זענען מבטל די מצוה פון קריאת שמע 
ביינאכט, און אויפצומארגנ'ס צופריה גייט אויך אריבער די צייט 
פון קריאת שמע און זיי זאגן 'אוי, ווייל נאך אלץ טוהט מיר 

וויי די קאפ'".
הרה"ק רבי שמעון סופר פון ערלוי האט עדות געזאגט אויפן 
'דברי חיים' פון צאנז וואס האט געדוקט א 'קול קורא' וואו 
דארט האט ער אויסגערעכנט די הארבקייט פון די עבירה פון 
אויך  האט  ער  און  שמע,  קריאת  ליינען  צו  פארשפעטיגן  צו 

געהייסן עס אויפהענגען אין אלע שוהל'ן צווישן די אידן.
פלעגן  וואס  די  פון  געווען  איז  אליין  סופר  שמעון  רבי  אויך 
דערמאנען און ווארענען אויף דעם דערהויבענעם ענין, נאך 
וואס ער האט געזעהן ווי ווייט טוהן מענטשן גרינגשעצן אין 
ווער  אז  להלכה  מיינונג  זיין  פארשפרייט  האט  ער  און  דעם, 
איינ־ ווי  ער  איז  שמע  קריאת  ליינען  צו  פארשפעטיגט  עס 

ער וואס איז מבטל א מצות עשה מדאורייתא, און ער דארף 
תשובה טוהן דערויף, און אין צייט פון בית המקדש וואלט ער 
געדארפט ברענגען אויף דעם א קרבן עולה אזוי ווי די דין איז 
ווען איינער איז עובר אויף א מצות עשה, און ווער עס טוהט 
א  ווי  ער  איז  טאג,  נאך  טאג  דעם,  אין  גרינגשעצן  שטענדיג 

מומר אויף די זאך.
פאר זיינע נאנטע האט רבי שמעון אויסגעגאסן מיט א ביט־
ערקייט זיין פראגע וואס לעכערט יעדע הארץ: וויפיל קריכן 
מענטשן ארום כדי צו קענען מקיים זיין די מצוה פון שאקלען 
אויף  שוינען  צו  אן  סוכות,  טוב  יום  טאג  ערשטן  דעם  לולב 
יעדע פלאג און קאסטן - וואויל איז זיי און וואויל איז זייער 
שטענדיגער,  און  הארבער  איז  וואס  מצוה  די  ביי  און  טייל, 
טוהט מען גרינגשעצן אין דעם מיט א קאלטקייט ('רבי שמעון 

חסידא' עמ' רכב).

אכטונג געבן מ'זאל נישט צוקומען צו א אונס
דער משגיח רבי ירוחם הלוי פון מיר פלעגט צו זאגן, אז ווער עס איז טיף געשלאפן און 
האט זיך נישט ערוועקט צו די צייט פון קריאת שמע, כאטש וואס דאס ערשטע מאל ווערט 
ער גערעכנט פאר אונס, פונדעסוועגן די צווייטע מאל איז ער שוין ווי א פושע אויף דעם 
וואס ער איז נישט געווען געווארנט צו זוכן וועגן אז עס זאל זיך נישט איבער חזר'ן ווייל 
טרעפן  זעלבע  דאס  און  אים.  אויף  געוועלטיגט  שלאף  די  אז  איינגעזעהן  שוין  האט  ער 
א  פאר  גערעכנט  לוט  ווערט  נאכט  צווייטע  די  ביי  וואס  טעכטער,  זיינע  מיט  לוט  ביי  מיר 
פושע, ווייל ער האט שוין געוואוסט וואס עס איז ארויס געקומען פון אים נעכטן פון זיין 

אנגעטרינקענהייט [אזוי ווי חז"ל דרש'ענען פון די לשון פון די פסוק (בראשית יט לג) 
"ולא ידע בשכבה ובקומה"], און פונדעסוועגן דאך איז ער נישט געווען געווארנט 

נישט צו טרינקען נאכאמאל.
און מ'האט דערציילט אויפן סטייפעלער זצ"ל אז אין זיינע יונגע יארן האט 

ער געלערנט מיט א פלייסיקייט ביז שפעט ביינאכט, און ווייל ער האט 
געציטערט ער זאל נישט פארשפעטיגן די צייט פון צו ליינען קריאת 
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די מצוה פון ליינען קריאת שמע אין איר צייט
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

די סוד פון די אויפפירהונג פון יעקב 
ַחיֶּיָך.  ֵני  שְׁ ְיֵמי  ה  מָּ כַּ ַיֲעקֹב  ֶאל  ְרעֹה  פַּ "ַוּיֹאֶמר 
ים  לֹשִׁ שְׁ ְמגּוַרי  ֵני  שְׁ ְיֵמי  ְרעֹה  פַּ ֶאל  ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר 

ָנה" (בראשית מז ח-ט). ּוְמַאת שָׁ
די נאמען פון 'יעקב' באטרעפט 182 וויפיל עס 
באטרעפט צוויי מאל די ווארט אמן. אזוי אויך, 
די ראשי תיבות 'פרעה אל יעקב' און די ראשי 

תיבות 'יעקב אל פרעה' באטרעפטן 91.
לויט דעם קענען מיר זאגן בדרך רמז אז פרעה 
מיט זיין פראגע 'כמה ימי שני חייך?' האט ער 
איז  וואס  יעקב –  פון  פרעגן  צו  געהאט  אינזין 
וועלט  די  אויף  אופפירהונג  ספעציעלן  דיין 
אנצוקו־ געווען  זוכה  האסטו  דעם  דורך  וואס 

מען צו דיין הויכע שטאפל. און אויף דעם האט 
אים יעקב געענטפערט אז די סוד פון זיין אוי־

פפירהונג איז באהאלטן אין די ווארט 'אמן', ווי 
זאגט  יעקב  נאמען  זיין  אויך  דערמאנט,  אויבן 

עדות דערויף.
מאור ושמש בראשית מז ח

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

וואס האט ערוועקט דעם צדיק

שמע, האט ער ארויס געטראגן א באנק אין גאס, און אויף דעם איז 
שלאף.  זיין  פון  אויפוועקן  אים  זאלן  דורכגייער  די  אז  געשלאפן,  ער 
אזוי ווייט איז געווען זיין ציטער ער זאל נישט פארשפעטיגן די צייט פון 

קריאת שמע ('לשכנו תדרשו' ח"א עמ' פב).

ווי אלטע שטרות וואס האט שוין נישט  קיין ווערד
אמאל קען זיך טרעפן א מענטש וואס פארשפעטיגט די צייט פון ק"ש ווייל ער וויל זיך 
צוגרייטן צו דעם מיט יחודים און מיט כוונות, אבער דער 'חפץ חיים' האט עס צוגעגלעכנט 
צו דעם מענטש וואס אין לויף פון אסאך יארן האט ער געזאמלט פאפירענע שטרות פון 
געלט וואס ענהאלטן אין זיך א גרויסע ווערד, און נאך יארן ווען ער איז געקומען מיט זיי 
עס אריין לייגן אין באנק, האט מען אים ערקלערט אז עס איז שוין אויפגעטוישט געווארן 

די סארט געלט, און זיי זענען יעצט ווערד נאר ווי געווענליכע פאפיר.

האט דער מענטש זיך געוואונדערט, און האט געפרעגט: וויאזוי קען זיין אז דער וואס איז 
געשטאנען פאר מיר אין די רייע איז אנגעקומען מיט אפגעריבענע שטרות, און ענק האבן 
עס אנגענומען מיט פרייד, און איך וואס מיינע שטרות זעהן אויס אינגאנצן ווי ניי, זאגן 

ענק אז עס שוין אלט?

אין  נאך  איז  עס  אבער  שטרות,  אפגעריבענע  טאקע  האט  יענער  געזאגט,  אים  זיי  האבן 
זייער באנוץ, אבער דו וואס דיינע שטרות זענען טאקע ווי ניי, אבער זייער ווערד איז שוין 

נישט דא. און די נמשל דארף מען נישט ערקלערן ('חפץ חיים' על התורה פר' ואתחנן).

און טאקע אזוי, אויסער די הויפט פעלער וואס ס'שטייט אין 'שולחן ערוך' (או"ח נח ז) אז 
ווער עס ליינט קריאת שמע נאך איר צייט האט שאדן געהאט די שכר פון די מצוה אין איר 
צייט [זעה אין 'פרי מגדים' (משב"ז סוף סי' נח)], זענען פארהאנען נאך פעלער'ס צו דער 
וואס ליינט קריאת שמע נאך איר צייט, אדער נאנט צו איר צייט, צ.ב.ש. איז גע'פסק'נט אין 
'שולחן ערוך' (שם ובמ"ב) אז דער וואס ליינט קריאת שמע נאך די פערטע שעה, זאל נישט 
זאגן די ברכות פון קריאת שמע, און אויב ער זאגט יא די ברכות זענען זיי א ברכה לבטלה. 
און אזוי אויך ווער עס ליינט קריאת שמע נאנט צו איר צייט, געווענליך יאגט ער נישט אן 

עס צו זאגן געלאסן מיט אירע ברכות.
און נאך, דער וואס ליינט קריאת שמע נאנט צו איר צייט, דארף ער עס שנעל טוהן ווען ער 
איז אן די תפילין, און עס איז באקאנט די גמרא (ברכות יד ב): "יעדער וואס ליינט קריאת 

שמע אן קיין תפילין איז עס גערעכנט ווי ער זאגט א ליגנדיגן עדות".

פון ליינען קריאת שמע אין צייט דערלייגט מען נישט
אמאל האט פאסירט אז דער משגיח פון קאמעניץ, רבי משה אהרן שטערן 

זצ"ל איז געווען אין שווייץ וועגן צדקה געברויכן, און ווען ער איז אריין אין 
איינע פון די צענטראלע שוהלן דארטן צו דאווענען שחרית האט ער געזעהן אז 

ליינען  קענען  נישט  ער  וועט  מנין  דעם  אין  דאווענען  בלייבן  איבער  וועט  ער  אויב 
קריאת שמע אין איר צייט, איז ער ארויס פון דארט, און איז געגאנגען דאווענען אין א 

זייטיגן בית מדרש'ל.
עטליכע שעה נאך דעם האט ר' משה אהרן באגעגנט א אנדערן געלט-גייער וואס איז אויך 
דארטן געווען וועגן צדקה געברויכן, און ער איז פארוואונדערט געוארן צו הערן פון אים 
אז אין דעם שוהל וואס ער האט פארלאזט האט געדאוונט א רייכער איד פון פראנקרייך 
וואס האט פארטיילט פאר יעדן איינעם פון די געלט-גייער'ס וואס האבן געדאוונט מיט 

אים א שיינע סומע פון הונדערט פראנק.
ר' משה אהרן האט צוגעהערט, אבער ער האט זיך נישט געערגעט אויף דעם איין מינוט 
אויך נישט, און האט געזאגט מיט א זיכערהייט: עס איז ביי מיר נישט קיין ספק אז איך 

האב נישט דערלייגט ווייל איך האב אכטוונג געגעבן אויף די הלכה!
און טאקע אזוי, ווען די צוויי האבן זיך נאכאמאל געטראפן אין ענדע טאג, האט דער מש־
גיח דערציילט פאר זיין פרייד דאס אומגלויבליכן: ווען איך בין אנגעקומען פארנאכט'ס 
האסטו  אים  איבער  וואס  רייכער  דעם  באמערקט  איך  האב  מנחה,  דאווענען  שוהל  צום 
די  פאר  ביישטייערונג  זיין  געבעטן  אים  און  אים  צו  צוגעגאנגען  בין  איך  דערציילט,  מיר 
קאמעניצ'ע ישיבה, און באלד האט ער ארויס גענומען הונדערט פראנק פון זיין טאש און 

האט עס מיר געגעבן.
אבער מיט דעם האט זיך נישט געענדיגט די ערציילונג. צווישן מנחה און מעריב האב איך 
זיך אראפ געזעצט לערנען, און פלוצלינג האט דער רייכער זיך דערנענטערט צו מיר און 
מיר צוגעגעבן אויף זיין שטיצע נאך 300 פראנק. נאך מעריב איז ער נאכאמאל צוגעקומען 
צו מיר און מיר דערלאנגט טויזנט פראנק, ווען ער ערקלערט מיר אז ער איז אנגעקומען 
קיין שווייץ מיט א גרויסע סומע געלט אויסצוטיילן פאר צדקה צוועקן, און יעצט גרייט 
ער זיך צוריק קערן קיין פראנקרייך נאר ער האט באמערקט אז עס זענען איבער געבליבן 
ביי אים טויזנט פראנק וואס ער האט נישט אנגעיאגט צו פארטיילן, און ווייל דו האסט גע־
מאכט אויף מיר א צייכן פון א גלייכער מענטש האב איך באשלאסן עס צו געבן פאר דיר.

פון  דערלייגט  נישט  האב  איך  אז  נאר  'נישט  משגיח,  דער  פארענדיגט  האט   – 'זעהסטו' 
('המשגיח  דאפלט'  מאל  עטליכע  פארדינט  אויך  נאך  האב  איך  נאר  מצוה,  א  זיין  מקיים 

דקאמעניץ' עמ' 813).
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עס איז געווען אין די עלטערע יארן פונעם ירושלימ'ער מגיד רבי 
שלום שוואדראן זצ"ל. אויף זיין בעט איז געליגן דער צדיק מיט 
פארמאכטע אויגן ווען ער איז איינגעזינקען אין א טיפע שלאף, 

און ארום אים שטייען זיין הויז געזונד אינגאנצן פארזארגט.
עטליכע טעג פריער איז ר' שלום אריבער א שווערע אטאקע אויפן 
מח וואס האט געהאט א שטארקע ווירקונג אויף זיין קערפעליכן 
וואס  צושטאנד,  שווערן  א  אין  געווען  סייווי  איז  וואס  צושטאנד 
וועט  ער  ווען  באלד  אז  באשלוס  א  צו  צוגעברענגט  אים  האט 
ארויס גיין פון שפיטאל וועט ער אריבער גיין וואוינען ביי איינע 

פון די טעכטער אין בני ברק.
די  ערלעדיגן  מיטן  שעה'ן  לעצטע  די  פארלאפן  זענען  נעכטן 
נאכט  שפעטע  א  אין  און  אויס,  זיך  פעלן  וואס  זאכן  טעכנישע 
שעה ווען די שריפטן זענען ביי זיי, איז ר' שלום מיט זיינע נאנטע 
פאמיליע מיטגלידער ארויס פון שפיטאל, זיי זענען ארויף אויף א 

טעקסי און געפארן קיין בני ברק.
ער  בעפאר  טאכטער,  די  פון  הויז  די  אנגעקומען  זענען  זיי  ווען 
אים  מ'האט  וואס  בעט  זיין  אויף  שלאפן  געלייגט  זיך  האט 
אנגערייט, האט זיך ר' שלום אוועק געשטעלט דאווענען מעריב, 
א  אין  איינגעזינקען  ער  איז  נאכדעם  און  געוואוינהייט,  זיין  ווי 
טיפע שלאף, א שלאף פון א קראנקן אין נישט א גרינגן צושטאנד, 
שווערע  און  אונטערזוכנגען  פון  טעג  אפגעמוטשעטענע  נאך 

באהאנדלונגען.
איינגעזינקען  אלץ  נאך  איז  שלום  ר'  אין  טאג,  געווארן  איז  עס 
אינעם טיפן שלאף, ווען די פארבייענדיגע מינוטן ווארענען אויף 
און  זיך  דערנענטערט  וואס  שמע  קריאת  זמן  סוף  פון  צייט  די 
קומט. ווען זיי ווייסן ווי טייער איז די מצוה פון קריאת שמע אויף 
אלע  געפלאגט  זיך  האט  ער  ווייט  ווי  און  זיידע,  חשובער  זייער 
יארן נישט צו פארלירן איינמאל אויך נישט פון עס צו ליינען אין 
אים  און  אייניקלעך  זיינע  צימער  זיין  אין  אריין  זענען  צייט,  איר 

געוואלט אויפוועקן.
נאר דעמאלטס האבן זיי באמערקט אז עס איז נישט אזוי לייכט, 
האט  וואס  שלאף  א  אין  איינגעזינקען  געווען  איז  זיידע  דער 
אויסגעזעהן מער ווי פאר'חלש'ט. די מעבל וואס מ'האט געריקט 
אין צימער, פאטשן מיט די הענט, שרייענדע קולות, פרוואונגען 
נישט  אינגאנצן  האט  אלעס  דאס   – בלאזן  און  שאקלען  פון 

געהאלפן, ר' שלום האט נישט געוויזן קין צייכן פון זיך ערוועקן.
די אייניקלעך שטייען פארצווייפלט, און זיי האבן שוין אנגעהויבן 
די  זוכן  אונטער  זאל  וואס  דאקטער  א  רופן  מ'דארף  אז  רעדן  צו 

צושטאנד, אפשר רעדט זיך עס טאקע פון א ערנסטע חלש'ן...
די  ביי  אין  אויפאמאל,  טיר  די  געעפנט  זיך  האט  דעמאלטס  נאר 
ר'  פון  טאכטער  די  באלעבאסטע,  די  באוויזן  זיך  האט  עפענונג 
האט  זי  אלע.  פון  בעסער  געקענט  אים  האט  זי  וואס  שלום, 
געקוקט אויף די טומל וואס נעמט ארום די בעט, זי האט 
די  פון  געזוכט  די  אויף  אנגעצויגנקייט  די  באמערקט 

אייניקלעך, און זיך אינטערסירט אין דעם.
האט   – אויפגעשטאנען'  נישט  איז  זיידע  'דער 
ערקלערט איינער פון זיי, 'און עס גייט שוין 

אריבער די צייט פון ליינען קריאת שמע' – האט צוגעלייגט דער 
צווייטער מיט א ציטער.

רעאגירט,  טאכטער  די  האט   – פראבלעם'  קיין  נישט  איז  'דאס 
וואס האט שוין גוט געקענט איר גרויסן טאטן. - 'קומט און איך 
וועל ענק ווייזן וויאזוי וועקט מען אויף א גרויסן מענטש ווי מיין 

טאטע'.
די  צוגעגאנגען  איז   – 'טאטע!' 
טאכטער צו איר טאטע'ס בעט און 
איבערשטרענגען,  זיך  אן  געזאגט 
קריאת  פון  צייט  די  איז  'יעצט 

שמע!!!'.
נישט  שלום  ר'  האט  דעם  פון  מער 
טאכטער  זיין  בעפאר  געדארפט. 
איינע  די  זאגן  צו  געענדיגט  האט 
באלד  זיך  צדיק  דער  האט  זאץ, 
ער  בעט,  אויפן  אויסגעצויגן 
הענט  זיינע  געוואשן  זיך  האט 
אלטע  זיינע  אראפגעלייגט  און 
פיסעלעך אויף די קאלטע ערד און 
געווארפן  אראפ  אויפאמאל  האט 

פון זיך זיין דאכענע. 
'יא, יעצט איז זמן קריאת שמע??' – 
האט ער געפרעגט ווי איינער וואס 
גלייבט נישט, און זיין געזיכט וואס 
איז נאך געווען שטארק פארשלאפן 
ציטער,  שטארקע  א  געגעבן  האט 
'אוי!' – האט ער אויסגעשריגן מיט 
א ציטער, 'פארוואס האבן ענק מיר 

נישט אויפגעוועקט פריער?!'.
געוואשן  נאכאמאל  האט  שלום  ר' 
און  איילעניש  א  מיט  הענט  די 
ווי  זייגער  זיין  אויף  געבליקט  האט 
עטליכע  'נאך  גלויביגער.  נישט  א 
שמע,  קריאת  זמן  סוף  איז  מינוט 
נאך  וועל  איך  אויב  ווייסט  ווער 
אניאגן'. עס האט זיך דערקענט אז 
געדאנק,  די  פון  אויף  ציטערט  ער 
אים  האבן  הויז-געזונד  די  אבער 
נאך  איז  עס  'זיידע,   - בארוהיגט 
אניאגן  צו  צייט  גענוג  געבליבן 
די  בעפאר  שמע  קריאת  ליינען 
צווייטנ'ס,  גיין.  אריבער  וועט  צייט 
זמן  סוף  די  אויף  זיך  רעדט  עס 
אברהם',  'מגן  פונעם  שמע  קריאת 
קריאת  זמן  סוף  די  צו  ביז  אבער 
שמע פונעם גר"א איז נאך געבליבן 

אסאך צייט.
נאר דעמאלטס האט זיך דער צדיק 

ערלויבט צו בארוהיגן, ער האט געשמייכלט צו זיינע ארומיגע זיין 
געשטעלט  אוועק  זיך  האט  ער  בעפאר  און  שמייכל,  שטענדיגע 
אויף זיינע פוס צו ליינען קריאת שמע מיט א דביקות, האט נאך 
'ענק  מויל:  פולע  א  מיט  זיי  פאר  באדאנקען  צו  זיך  אנגעיאגט 

האבן מיך געראטעוועט, תזכו למצוות!'. 
('אור דניאל' ויגש)

בס"ד

אויך איך זאג די ברכות השחר מיט א חברותא
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˙רנ"ט

 "דער שינאווער רב האט זיך געזארגט 
עטליכע  פון  טאג  יעדן  הערן  צו 
צו  כדי  השחר  ברכות  די  מענטשן 
ברכות". די  אויף  אמן  ענטפערן 
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