
”רצה הקב“ה לזכות את ישראל - לפיכך ִהְרָּבה להם תורה ומצוות“ (מכות ג טו). עס זעהט 
וואס  משנה,  פון  ווערטער  די  נישט  קען  וואס  איינער  פארהאן  נישט  איז  עס  אז  אויס 
אין  ארום  אונז  נעמען  וואס  מצוות  אלע  די  פון  וויכטיגקייט  דאס  קלאר  ארויס  ברענגען 
אונז  העלפן  זיי  און  שטייגער,  לעבנ‘ס  אונזער  אויס  שטעלן  זיי  טאג,  גאנצן  פונעם  לויף 
פון  וועלט  קומענדיגן  דעם  אויף  און  וועלט  די  אויף  שכר  אסאך  באקומען  זאלן  מיר  אז 

השי“ת‘ס האנט.
ווי געזאגט, אונז האבן מיר זוכה געווען צו אסאך סארטן מצוות פון השי“ת, אבער זעקס 
מצוות פון זיי זענען א אויסנאם מיט דעם וואס מ‘קען זיי מקיים זיין יעדע מינוט און מינוט, 
אויך הונדערטער און טויזנטער מאל יעדן טאג, אזוי ווי דער בעל ספר ’החינוך‘ האט עס 

אראפגעשטעלט אין אנהויב זיין ספר:
”די חיוב פון די זעקס מצוות איז שטענדיג, זיי הערן זיך נישט אויף אפילו אויף איין מינוט 
פון דעם לעבן, ואלו הם און דאס זענען זיי: א. גלייבן אין ה‘; ב. נישט גלייבן אין א אנדערן; 
ג. אים איינציגן; ד. אים ליב האבן; ה. מורא האבן פון אים; ו. נישט נאך גיין נאך די הארץ 
ִּתְהֶייָנה  ִמְקָלט  ָעֵרי  ”ֵׁשׁש  איז -  סימן  זייער  און  זעהן.  אויגן  די  וואס  נאך  און  טראכטונגען 

ָלֶכם“ (במדבר לה יג).
אונטערטעניגן אונזערע מחשבות און תאוות

אסאך שטעלן זיך צו פארשטיין פארוואס כאפט אן דער בעל ’החינוך‘ אלץ א רמז אויף די 
זעקס מצוות פונקט די פסוק פון אונזער פרשה ”שש ערי מקלט תהיינה לכם“, עס זענען 
דאך פארהאן אין די תורה נאך זאכן וואס זייער צאל איז זעקס, וואס וערן דערמאנט אפילו 

בעפאר אונזער פרשה.
ערקלערט דער ’פרי מגדים‘ אין זיין באקאנטע הקדמה אויף 
זיין חיבור אויף ’שולחן ערוך‘ אורח חיים: אזוי ווי א רוצח וואס 
האט גע‘הרג‘עט אומוועלנדיג, באשיצן אים די ערי מקלט אז 
פון  נעמען  נקמה  נישט  זאל  גע‘הרג‘עטן  דעם  פון  קרוב  א 
אים, ווייל אויב גייט ער ארויס אפילו אויף איין מינוט פון די 
גרעניץ פון די שטאט, וועט דער קרוב אים קענען הרג‘ענען. 
אזוי אויך זענען די זעקס שטענדיגע מצוות גרייט שטענדיג 
שטארקט  ”וואס  הרע  יצר  פונעם  מענטש  דעם  באשיצן  צו 
זיך אויף אים יעדן טאג און וויל אים הרג‘ענען“ (אזוי ווי ס‘שטייט 

אין גמרא סוכה נב ב).

און אזוי ווי די מעשה וואס דער הייליגער שינאווער רב האט 
פון  הערש  ר‘  רבי  הייליגער  דער  רבי  זיין  אויף  פארציילט 
רימאנוב זיע“א, אז איימאל איז געקומען צו אים איינער פון 
זיינע חסידים מיט זיין בר מצוה בחור‘ל אז ער זאל אין לייגן 

תפילין, אזוי ווי עס איז דער מנהג.
האט דער רבי ר‘ הערש אנגעהויבן צו זאגן מיטן בחור דעם 
’לשם יחוד‘ וואס מ‘פירט זיך צו זאגן בעפארן לייגן תפילין, 
בזה  די ווערטער ”לשעבד  צו  און ווען זיי זענען אנגעקומען 
תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך“, האט זיך דער רבי ר‘ 
הערש אפגעשטעלט און געפרעגט דעם בחור: ”קענסט מיר 

אפשר ערקלערן די כוונה פון די ווערטער...“?
דער בחור‘ל איז שטיל געשוויגן, און דער רבי האט געענטפערט 

אנשטאט אים: ”האסט דאך שוין זיכער געלערנט גמרא! אויב אזוי ווייסטו שוין זיכער די 
הלכה, אז אויב דער וואס בארגט האט משעבד געווען זיין פארמעגן פאר דעם וואס האט 
אים פארבארגט, וועט קיינער נישט קענען צונעמען פון די פארמעגן, ווייל זיי זענען שוין 

משועבד צו דעם וואס האט אים פארבארגט“.
”דאס איז די כוונה פון די ווערטער“, האט דער ער פארגעזעצט זיינע רייד מיט א פלאם 
פייער: ”אויב מיר וועלן משעבד זיין אונזערע מחשבות און אונזערע תאוות נאר צו דינען 
השי“ת, ממילא וועט דער יצר הרע נישט קענען צו כאפן פון אונז אפילו איין מחשבה צי 
איין רצון פון אונז צי א עבירה, ווייל מיר האבן שוין פון פריער אלעס משעבד געווען צום 

אויבערשטן!“ (’לאור באור החיים‘, כי תבוא תש“ע).
שויתי ה‘ לנגדי תמיד

די זעקס שטענדיגע מצוות ברענגט דער ’חפץ חיים‘ באריכות אין אנהויב פון זיין חיבור 
ספר  דער  וואו  פלעצער  אלע  פון  גענומען  צוזאם  ער  האט  דארט  וואו  הלכה‘,  ’ביאור 
’החינוך‘ רעדט פון די איינצעלהייטן וואס זענען וויכטיג צו וויסן וואס עס פעלט זיך 

אויס איבער די מצוות, און ער לייגט צו אז מיטן מקיים זיין די מצוות ווי עס דארף צו זיין 
איז מען מקיים בהידור רב די ווערטער פונעם רמ“א אין אנהויב חלק אורח חיים: ”ִׁשִויִתי 
ה‘ לנגדי תמיד - הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים“.

עדות  האבן  ישראל  גדולי  די  פון  אסאך  אז  וואונדער  קיין  נישט  איז  ווערטער,  די  לויט 
געזאגט אויף זיי אז די הנהגה איז געווען זייער וועג ווייזער יעדן טאג.

אזוי ווי דער באקאנטער גאון רבי אברהם דאנציג זצ“ל, דער ’חיי אדם‘, זאגט עדות אויף 
זיך אין די הקדמה אויף זיין ספר ’חכמת אדם‘: ”איך דערצייל אויף מיר: כאטש וואס איך 
איך  וואו  אויך  און  וועג  אויפן  איך  האב  דאך  האנדלען,  צו  דערווייטנס  אויף  געפארן  בין 
האב גערוהט געטראכט פון דברי תורה, און אסאל מאל אויך אינמיטן האנדלען האב איך 
געטראכט פון דברי תורה ...און ספעציעל האב איך געטראכט פון די זעקס מצוות עשה 
וואס איך האב זיי געשריבן אין ’חיי אדם‘ כלל א‘, און איך האב אליין מקיים געווען: ”ַאל 

ַּתַעְזֶבָה ְוִתְׁשְמֶרָּך ֱאָהֶבָה ְוִתְּצֶרָּך“ (משלי ד ו)“.
אויך מרן בעל ’שבט הלוי‘ זצ“ל האט עדות געזאגט אין א שמועס צו זיין מקורב הרה“ג רבי 
שמואל דוד פריעדמאן שליט“א: ”שוין מער פון זיבעציג יאר וואס עס גייט נישט אריבער 
א טאג וואס איך טראכט נישט פון דעם, און אפילו מער פון הונדערט מאל אין איין טאג!“ 

(’נטע בתוכנו‘ הקדמה).

עס זאל זיי נישט פארגעסן
אויב מיר וועלן אריינטראכטן אין די באדייט פון די זעקס מצוות, וועלן מיר זעהן אז די 
עיקר פון זיי איז די אמונה תמימה אינעם באשעפער און אין זיין השגחה אויף די וועלט 

אין יעדן צייט.
עס  האט  זיע“א  בארדיטשוב  פון  יצחק  לוי  רבי  הרה“ק 
תורה  די  וואס  ארון,  דעם  פון  שטאנגען  די  צו  צוגעגלעכנט 
לא  הבדים  יהיו  הארון  טו) ”בטבעות  כה  (שמות  זיי  אויף  זאגט 
יסורו ממנו“, און ער ערקלערט עס אזוי, עס איז באקאנט אז 
דער מענטש איז ווי א משכן, און אזוי ווי ביי א מענטש – איז 
רמז  א  גידים  שס“ה  און  אברים  רמ“ח  זיינע  פון  יעדע איינס 
אויף א אנדערע מצוה, אזוי אויך איז יעדע כלי פון די משכן 

א רמז אויף א אנדערע מצוה.
כלים  די  אין  מרומז  זענען  וואס  מצוות  אלע  די  צווישן  און 
פון די משכן זענען פארהאן מצוות וואס זענען שייך נאר פון 
צייט צו צייט, אבער עס זענען פארהאן עטליכע מצוות וואס 
זעקס  די  ווי  זיין,  מקיים  שטענדיג  עס  דארף  מענטש  דער 

שטענדיגע מצוות.
די מצוות, שרייבט רבי לוי יצחק, זענען דער הויפט און דער 
שורש פון אמונה, און וועגן דעם זענען זיי מרומז אין די ארון, 
וואס ביי דעם שרייבט די תורה ”בטבעות הארון יהיו הבדים 
לא יסורו ממנו“, אונז צו לערנען אז קיינמאל טאר מען נישט 
אויפהערן - און אויך אויף איין מינוט – פון צו טראכטן פון 

זיי, און אזוי איז מען מקייים די מצוות (’קדושת לוי‘ תרומה).
מקיים זיין הונדערטער מצוות יעדן טאג

פארן פארענדיגן אונזער ארטיקל וועלן מיר דערמאנען אז ווי 
א טייל פון די זעקס מצוות, וואס ווי געזאגט, זענען זיי לויטער 
אמונה וואס מ‘קען זיי מקיים זיין יעדע מינוט, איז פארהאן נאך א ספעציעלע מצוה וואס 
מיר קענען עס מקיים זיין צעהנדליגע און הונדערטער מאל יעדן טאג, און דאס ברענגט 
ארויס אונזער אמונה, אונזער ליבשאפט און אונזער דביקות צו השי“ת – דאס איז די מצוה 

פון ענטפערן אמן.
און אזוי שרייבט דער גאון רבי אליהו דוד תאומים זצ“ל – דער אדר“ת איבער די מצוה:

”פון מיין יוגנט האב איך זייער אכטונג געגעבן צו ענטפערן אמן, און איך האב ליב און איך 
לויף נאך די מצוה, ביז ווען עס איז געווארן ווי מיין אייגענע נאטור, אז איך בין געוואוינט 
יעדער  זיך  זאל  מיר  פון  און  מענטשן.  עטליכע  פון  השחר  ברכות  די  טאג  יעדן  הערן  צו 
אפלערנען צו טוהן אזוי, ליב האבן צו ענטפערן ’אמן‘ און ’אמן יהא שמיה רבא‘, וואס אין 
אנהויב האט מען אין זיי גרינגעשעצט, און מ‘האט עס נישט געהאלטן פאר טייער – איז 
דען ווייניג וואס חז“ל שרייבן אזוי גרויס אויף איר מעלה?! און אויף דעם גרינגן וועג קען 

זיך יעדער איינקויפן עולם הבא, מקיים זיין הונדערטער מצוות יעדן טאג, גרינגערהייט 
אן קיין שווערעקייט“ (’נפש דוד‘ כג).

פרשת  מטות מסעי

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

ת להם

פון ם
די זעקס שטענדיגע מצוות

לא נפקד ממנו איש
ְּבָיֵדנּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְלָחָמה  ַאְנֵׁשי  רֹאׁש  ֶאת  ָנְׂשאּו   ֲעָבֶדי”

ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש“ (לא מט)
געברענגט:  ווערט  יא)  (רבא  אליהו‘  דבי  ’תנא  אין 
פון  אידן  די  פאר  השי“ת  באצאהלט  וועמען  דורך 
זיי  וואס  מענטשן  די  פון  זכות  די  אין  פעלקער?  די 
פון  שפעט  אהיים  גייען  און  שוהל  אין  פריה  קומען 
השי“ת  לויבן  זיי  און  אמן,  ענטפערן  זיי  און  שוהל 
מיטן זאגן אמן, אויף זיי זאגט די פסוק (תהלים נט יט): 
”פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי“. 
ראשי  די  אין  טרעפן  מיר  קענען  דעם  אויף  רמז  א 
תיבות פון ’ולא נפקד ממנו איש‘ וואס עס איז ’אמן‘, 
וואס פון דא זעהן מיר אז די אידן האבן געווינען אין 
זייער מלחמה דורך די זכות פון ענטפערן אמן, אזוי 

ווי עס שטייט אין תנא דבי אליהו.
אמונת יצחק מטות

לכבוד די הייליגע יארצייט פון רבינו האר“י הק‘ 
וואס געפאלט דינסטאג ה‘ מנחם אב הבעל“ט, לאמיר זיך אונטער נעמען 

צו גיין אין זיינע וועגן און זיך פירן אזוי ווי ער האט זיך געפירט, וואס דאס 
ווייזט ארויס די גרויסע חשיבות פון די מצוה פון ענטפערן אמן – 

און ספעציעל אויף די ברכות השחר.
לאמיר אכטונג געבן יעדן טאג צו זאגן די ברכות השחר פאר 
א צווייטן, מיט דעם וועלן מיר מזכה זיין דעם אנדערן מיטן 
ענטפערן אמן, און אויך אונז וועלן ענטפערן אמן נאך זיינע 

ברכות, ויהי רצון אז אין דעם זכות וועט דער צדיק ממליץ טוב 
זיין אויף אונז געהאלפן צו ווערן בדבר ישועה ורחמים

אמן ואמן!!!

”ס‘שטייט אויפן אר“י 
הקדוש, אז ער האט זיך 

געפירט יעדן אינדערפריה 
צו הערן די ’ברכות השחר‘ 

פון אסאך מענטשן, און 
אויך אויב עס זענען געווען 
הונדערט – האט ער אכטונג 

געגעבן צו ענטפערן נאך 
יעדן פון זיי אמן“

’שערי תשובה‘ סי‘ ו‘ אות ו‘
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בילן  דערשרעקנדיגע  די  לאגער.  די  אין  שטונדע  פארטאגס  געווענליכע  א  געווען  איז  עס 
די  פון  געשרייען  די  מיט  צוזאמען  ווייט,  נישט  פון  געהערט  שוין  זיך  האבן  הונט  די  פון 

אכזריות‘דיגע דייטשן.
עטליכע פאר אויגן האבן זיך שוין אויפגעעפנט און ארויס געקוקט פון זייערע לעכער. באלד 
וועלן ’זיי‘ שוין אנקומען צו אונזער באראק – איז געווען די ערשטע מחשבה וואס איז ארויף 
געקומען אויף די געדאנק פון די אומגליקליכע מענטשן, ווי יעדן אינדערפריה. א שאקירנדע 
מחשבה – ווייל קיינער האט נישט געוואוסט וואס וועט זיין מיט אים נאך א שעה צי נאך א 

האלבע שעה. יעדנ‘ס לעבן איז געווען אנגעהאנגען אויף א דינע האר.
די ’אפעל‘ פון אינדערפריה איז געווען נאך א געלעגנהייט פאר די נאצים צו קענען אויספירן 
מאל  צוויי  נישט  טראכטן  זיי  אז  געוואוסט  מען  האט  אזוי  אויך  ווילן.  רשעות‘דיגע  זייערע 
בעפארן קוועטשן אויפן רעוואלווער, אבער ביים ’אפעל‘ – האט אמאל אויסגעפעלט נאר איין 
ווארט וואס איז געזאגט געווארן נישט אויפן פלאץ כדי צו פארענדיגן דאס לעבן מיט איין 

שאס, און אמאל האט איין ווארט אויך נישט אויסגעפעלט...
פון  געשרייען  דערשרעקנדיגע  די  געהערט  זיך  האבן  עס  ווען  פרימארגן  דעם  אין  אויך 
געשפירט  האט  דאס  טעג,  פריערדיגע  די  פון  אנדערשט  געווען  דאך  עס  איז  דערווייטנ‘ס, 

יעדער איינער פון איינוואוינער פון די באראק ווען ער האט געעפענט זיינע אויגן.
עפעס פריש האט זיך געשפירט אינען הויל פונעם באראק, עפעס א גייסט פון האפענונג וואס 
האט זיך פארשטעקט אונטער א ליד, אינגאנצן נישט קיין באקאנטע, און האט צוגעברענגט 
אז הונדערטער פאר אויגן האבן אנגעהויבן צו נאכגיין פון איין עק באראק ביזן צווייטן צו זוכן 

פון וואו קומט עס.
האפענונג,  מיט  פול  ניגון,  הארציגע  די  געהערט  נאכאמאל  זיך  האט  ַאי“ –  ַאי  ַאי  ַאי,  ַאי  ”ַאי 
קיינער האט נישט צוגעלייגט קאפ צו קולות פון די הונט אדער צו די געשרייען פון זייערע 

בעלי בתים, וואס זיי זענען שוין געווען אזוי נאנט...
שפאצירט  האט  וואס  פארשוין  אומבאקאנטן  דעם  אויף  וואונדער  מיט  געקוקט  האבן  אלע 

טריט ביי טריט אויף די  ערד.
און  געשושקעט,  מענטשן  די  זיך  האבן  איינוואוינער!“  נייער  ”א  איינוואוינער...“  נייער  ”א 
געשאקלט די קאפ מיט רחמנות געפילן; ”נאך איינער איז נעבעך בארירט געווארן“ – האבן 

זיי געשמועסט צווישן זיך טרוקנערהייט, און האבן זיך געאיילט זיך צוגרייטן צום ’אפעל‘.
נאך איין מינוט זענען שוין אריינגעקומען די וועכטער מיט א גרויסער טומל, און די אידן וואס 
זענען שוין געווען געוואוינט צו ליידן האבן זייער שנעל פארגעסן דאס היינטיגע געשעהניש. 

נאך א ביטערן טאג האט זיך אנגעהויבן...
 * * * * *

נישט  האט  ער  ביינאכט.  ביז  צופריה  פון  באגלייט  ליד  די  זיי  האט  טעג  קומענדיגע  די  אין 
אויפגעהערט צו זינגען די ניגון אויך אינמיטן די שווערע ארבעט, בעפאר און נאך די ’אפעל‘, 
אויך ווען ער איז געשטאנען צווישן די לאנגע רייע צו באקומען זיין טעגליכע פארציע. די ליד 
האט אלעמען באאיינדרוקט און זיי האבן מיטגעברומט שטילערהייט, און פון ווען ער האט 
עס אנגעהויבן צו זינגען, האט עס אריינגעבלאזן א האפענונג און אויפגעלויכטן די הערצער 

ווי א שטראל וואס לייכט צווישן פארטונקלטע וואלקענעס.
אינצווישן האט דער ר‘ שמחה – דער נייער איינוואוינער – זיך באקאנט געמאכט מיט יעדן. 
ר‘ שמחה, וואס זיין נאמען איז געווען אזוי פאסיג צו זיין אויפפירונג, האט געזארגט אז ארום 
אים זאל זיין ווי מער פריילעך און צופרידן – גאר וויכטיגע פראדוקטן אין יענע טונקעלע טעג.

אומשטענדן,  שווערע  די  אין  אים  האלט  וואס  כח  די  איז  וואס  געוויסט  נישט  האט  קיינער 
וויאזוי קען ער זיך פארמעסטן מיט אזא רוהיגקייט אקעגן די שרעקליכע זאכן וואס ער זעהט 
טאג טעגליך, און וואס באדייט די ליד ”אי אי אי“ וואס ער הערט נישט אויף נישט צו זינגען...

זיי האבן צוגעווארט צו א געלעגנהייט וואו זיי וועלן אים פרעגן די אלע שאלות, און עס איז 
אנגעקומען, נישט נאך א לאנגע צייט.

די  פון  געגנט  די  אין  באמבאדירונג  נעכטיגע  די  אלץ  געווען  איז  דאס  צו  וויסן  נישט  מ‘קען 
לאגער, צי ווייל אין די בלוטיגע פראנט האט זיך אויסגעפעלט פרישע כוחות, אבער עפעס 
האט פאסירט אז די באוואכונג איז געווארן ווייניגער און ווייניגער. אין די לאגער האט מען 
גערעדט אז די נאצים האבן אנגעהויבן צו האבן א מפלה אויף אלע פראנטן. למעשה האט 
זיך דערקענט א נאכגעלאזנקייט אין די שטרענגע באוואכונג וואס האט שטענדיג געהערשט 

אין די ביטערע לאגערן.
אינגאנצן  געווען  איז  קערפער  זייערע  לאגער,  די  פון  איבערגעבליבן  זענען  מענטשן  ווייניג 
צובראכן, אבער זייער אידישע נשמה האט נאך געברענט אין זיי אין טיפענישן פון די הארץ, 
די  פון  איינע  אויף  פריהמארגן  יענעם  אין  געשטעלט  אוועק  זיך  האט  שמחה  ר‘  ווען  און 

’שטאקיגע בעטן‘ און האט אנגעהויבן צו רעדן, האבן אלע אויסגעהערט מיט אינטערעסע.
אויף  זיך  וואונדערן  ענק  פון  אסאך  ”זיכער,  זאגן;  צו  אנגעהויבן  שמחה  ר‘  האט   - ”רבותי!“ 
די מאדנע ליד וואס איך זינג מיך אונטער שטענדיג, יעצט איז אנגעקומען די צייט ענק צו 

ערקלערן:“
פון  מצוה  די  אז  החינוך‘,  ’ספר  פונעם  ווערטער  באקאנטע  די  געהערט  זיכער  האבן  ”ענק 
’שויתי ה‘ לנגדי תמיד‘ איז כולל אין זיך די זעקס שטענדיגע מצוות וואס מיר קענען זיי מקיים 
זיין במחשבה אין יעדן צייט, און זיי זענען: גלייבן אין השי“ת; נישט גלייבן אין א אנדערן; אים 
איינציגן; מורא האבן פון אים; אים ליב האבן; נישט נאך גיין נאך די הארץ און נאך וואס די 

אויגן זעהן“...
די פארזאמלטע האבן אים אנגעקוקט מיט וואונדער – אויף וואס רעדט ער?! אבער ר‘ שמחה 

האט פארגעזעצט:
”שוין אינעם ערשטן טאג וואס איך בין אנגעקומען צו די לאגערן, האב איך פארשטאנען אז 
מיר  האט  עס  צושטאנד,  יעצטיגן  דעם  אין  זיין  מקיים  קענען  נישט  איך  וועל  מצוות  צופיל 
מצוות  שטענדיגע  זעקס  די  אין  דערמאנט  זיך  איך  האב  פלוצלינג  אבער  געטוהן,  וויי  זייער 
וואס מ‘קען זיי שטענדיג מקיים און אויף יעדן פלאץ, האב איך באלד פארשטאנען אז דאס 
איז די איינציגסטע האפענונג פאר מיר צו בלייבן שטארק אין מיין גייסט און זיין ווייטער דבוק 

אין באשעפער אין אלע שווערע אומשטענדן וואס גייען קומען“.
”איך האב מורא געהאט אפשר וועל איך זיי פארגעסן אין לויף פון די שווערע צייטן, האב 
איך באלד באשלאסן צו מאכן פאר מיר א סימן וואס וועט מיר פארגרינגערן דאס טראכטן 
פשוטע  א  געקומען  ארויף  מיר  איז  עס  ביז  געטראכט  אביסל  האב  איך  זיי.  פון  שטענדיג 

געדאנק“:
”אי אי אי“ – האב איך אנגעהויבן צו זינגען אן א אויפהער, ווייל אין די דריי מאל ”אי“ קען מען 

טרעפן די זעקס מצוות:
’אחדות  ’לא יהיה לך אלהים אחרים‘; דער צווייטער -  ’אנכי ה‘‘ און  ’אי‘ איז -  דאס ערשטע 

ה‘‘ און ’יראת ה‘‘; און דער דריטער - ’אהבת ה‘‘ און ’ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם‘.
די  פון  איינער  דערציילט  דעמאלטס,  פון  מיר  אויף  אריבער  נאך  איז  שווערעקייטן  אסאך 
געראטעוועטע פון די לאגער, אבער די ניגון פון ר‘ שמחה וואס איך האב זיך עס שטענדיג 

אונטער געזינגען האט מיך שטענדיג מחזק געווען, און נישט סתם...
 (’מורשת אבות‘ נצבים)

ככל היוצא מפיו ֵיָעֶׂשה
”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)

ד.מ.   – רייד  זיינע  פארשוועכן  צו  נשט  אכטונג  געבט  וואס  דער  חיד“א:  דער  זאגט 
ער  איז  אסורים,  דברים  קיין  נישט  זיכער  און  בטלים  דברים  קיין  רעדן  צו  נישט 
פארזיכערט אז ”ככל היוצא מפיו יעשה“ – זיין תפילה וואס ער בעהט וועט אויפטוהן.
’חומת אנך‘

מ‘זאל מקיים זיין וואס מ‘האט זיך אונטער גענומען
אויפן פסוק ”לא יחל דברו“ ברענגט מען אין די מסורה א ענליכע פסוק (תהילים (קל 

ז): ”יחל ישראל אל ה‘“.
דער גאון רבי יצחק שווארץ פון בערעגסאז האט עס ערקלערט: 

נאר  גוטע קבלות,  זיך אונטער  ער  נעמט  ישועה,  א  אין  זיך  מענטש נוטיגט  א  ווען 
זיך  האט  ער  וואס  ער  פארגעסט   – געהאלפן  ווערט  ער  וואס  נאך  באלד  ליידער, 

אונטערגענומען... 
דו  און  האפסט  דו  ווען   – ה‘“  אל  ישראל  מסורה: ”יחל  די  אין  מרומז  איז  דאס  און 
טובות,  קבלות  גוטע  פאר  זיך  נעמסט  דו  און  העלפן  דיך  זאל  השי“ת  אז  ווארט‘ס 
צו  זעה  און  יעשה“,  מפיו  היוצא  ככל  דברו  יחל  ”לא  פסוק:  אנדערע  די  געדענק 

געדענקען און איינהאלטן וואס דו האסט זיך אונטערגענומען.
’אמרי אש‘ – ’חומת אש‘ עמ‘ שלא

אקעגן די מחשבה פון ’כוחי ועוצם ידי‘
”ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלכֹל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל“ (לא ד)

א וואונדערליכער זאך טרעפן מיר אין חז“ל אויף די פסוק (במ“ר כב ג): אקעגן יעדע 
טויזנט וואס זענען ארויס אויפן פראנט, האבן נאך טויזנט אכטונג געגעבן די כלים, 

און נאך טויזנט האבן זיך צוזאמגענומען צו דאווענען!
מיר ווייסן טאקע דאס חשיבות פון דאווענען, אבער נאך אלץ איז שווער פארוואס 
ביי די פאל וואס השי“ת האט קלאר באפוילן ארויס גיין און מלחמה האלטן פעלט 
אויס צו דאווענען? און נאך, אויב פעלט אויס צו דאווענען, פארוואס האבן אזויפיל 

געדארפט דאווענען – איין מענטש אקעגן יעדן איינעם וואס גייט צו די מלחמה?
א  געלערנט  יחזקאל לעווינשטיין ארויס  רבי  הגה“צ  משגיח  דער  האט  דא  פון  נאר 
גרויסער יסוד: אין יעדן צייט, און ספעציעל אין א צייט פון א מלחמה, כאפט זיך 
אריין אין די הארץ די געדאנק פון ’כוחי ועוצם ידי‘, וועגן דעם וואלט מען געקענט 
טראכטן אז די הצלחה וועט פארבלענדן די אויגן פון די מיליטער און אזוי וועלן זיי 

אנהענגען די הצלחה אין זייערע כוחות.
וועגן דעם האט משה רבינו געהייסן אז די צאל פון די וואס דאווענען זאל זיין די 
זעלבע צאל פון די מיליטער, און דורך דעם וואס די טויזנט וואס דאווענען וועלן 
שטיין ביים פראנט פונקט ווי די מיליטער לייט, וועלן זיי נישט טראכטן אז זייער 
שטארקייט האט זיי געהאלפן צו געווינען די מלחמה, נאר די תפילות פון די אנדערע.
’אור יחזקאל‘ - מכתבים רצג

אריינכאפן חכמה האט נישט קיין קיום
”ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב (לא ח) 

שטייט אין מדרש (במ“ר כב ז): צוויי חכמים זענען געווען אויף די וועלט, איינער פון 
די אידן, און איינער פון די גויים; אחיתופל ביי די אידן און בלעם ביי די גויים, און 
אלע ביידע זענען גע‘הרג‘עט געווארן, פארוואס? ווייל זיי האבן נישט באקומען זייער 

חכמה פון השי“ת נאר זיי האבן עס געכאפט אליין.
יתן  ה‘  ”כי  י)  ב  (משלי  דאך  ס‘שטייט  חכמה,  כאפן  דעם  מ‘קען  שווער,  איז  לכאורה 

חכמה“? 
ערקלערט הגר“ח קייניעווסקי אין זיין ספר ”טעמא דקרא“: 

עס איז פון אייביג אן באקאנט אז ווער עס פלאגט זיך אויף תורה איז זוכה צו דעם, 
אבער מ‘דארף וויסן, אז אויב לערנט מען אויף א וועג וואס השי“ת האט נישט פון 
דעם קיין נחת רוח, צ.ב.ש. אינמיטן דאווענען, צי ביי די הויכע שמונה עשרה, צי ביי 
קדיש, גייט עס אריין אין די כלל פון ”כאפן חכמה“, און עס איז קלאר אז אזא תורה 
’געכאפט‘  האלט זיך נישט, ווייל עס איז נישט קיין מתנה פון השי“ת נאר עס איז 

ביי אים.

שעשה ניסים לאבותינו
”ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ה‘“ (לג ב)

פארוואס האט משה רבינו אפגעשריבן די אלע מסעות? כדי אז ווען איינער וועט 
דארטן אריבער גיין, זאל ער קענען זאגן די ברכה וואס חז“ל האבן מתקן געווען, אזוי 
ווי עס שטייט (ברכות נד א): ”דער וואס זעהט די פלאץ וואו עס איז געשעהן די ניסים, 

זאגט ער: שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה“.
מנחה בלולה

די פארבינדונג פון די ערי מקלט צו קריאת שמע
ּוְׁשַּתִים  ַאְרָּבִעים  ִּתְּתנּו  ַוֲעֵליֶהם  ָהֹרֵצַח  ָׁשָּמה  ָלֻנס  ִּתְּתנּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְקָלט  ָעֵרי  ֵׁשׁש  ”ֵאת 

ִעיר“ (לה ו)
שטייט אין ’אוהב ישראל‘ פונעם אפטער רב: די זעקס ערי מקלט זענען מרמז אויף 
די זעקס ווערט פון די ערשטע פסוק פון קריאת שמע - ”שמע ישראל ה‘ אלוקינו ה‘ 
אחד“, וואס אין זיי קען יעדער מענטש טרעפן אין יעדע צייט א פארזיכערטע שוץ, 

צו פארשטארקן זיין אמונה און זיך מקשר זיין צום באשעפער.
זאגט ווייטער דער ’אוהב ישראל‘: די צוויי און פערציג שטעט וואס מ‘האט צוגעגעבן 
צו די זעקס אויבנדערמאנטע, זענען אויך פארבינדן צו קריאת שמע, ווייל זיי זענען 
פון  פרשה  די   – פרשה  ערשטע  די  פון  ווערטער  פערציג  און  צוויי  די  אויף  רמז  א 

’ואהבת‘.
און אין ספר ’זר הצבי‘ (פר‘ ואתחנן) לייגט צו א רמז, אז די ווארט ’שמע‘ איז די ראשי 

תיבות - שש ערי מקלט.

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

א ניגון פון אמונה אין ביטערן לאגער

מעפני
היוצ ככל
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