
ס‘איז באקאנט פאר אלעמען דער מנהג צו זאגן יעדן טאג נאכן דאווענען די ’שש זכירות‘, 
וואס זיי זענען: א. געדענקען יציאת מצרים. ב. געדענקען מעמד הר סיני. ג. געדענקען 
אויסמעקן עמלק. ד. געדענקען די מעשה פון מרים. ה. געדענקען דעם שבת. ו. געדענקען 

די מעשה העגל.
די  געדענקען  פרשה:  אונזער  אין  געווארן  באפוילן  מיר  זענען  זעקס  די  פון  צוויי  אויף 
געשעהניש פון מרים, אזוי ווי עס שטייט (כד ט): ”ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה‘ ֱאקֶי ְלִמְרָים“; 
און געדענקען אויסמעקן עמלק, אזוי ווי עס שטייט (כה יז): ”ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק“. 
עס זענען דא ראשונים וואס האלטן אז טייל פון זיי איז ממש א מצות עשה מדאורייתא, 
אזוי ווי דער רמב“ן שרייבט ביי די מצוה פון ”ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה‘ ֱאֶהי ְלִמְרָים“: ”לויט 
(שמות כ ח),  מיין מיינונג איז עס מצות עשה ממש, אזוי ווי ”ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו“ 
”ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים“ (שם יג ג), ”ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק“ (להלן 
כה יז) – זיי זענען מצוות... און דאס איז א מצוה אזוי ווי די אנדערע תרי“ג מצוות, און דער 
בעל ’הלכות גדולות‘ און אלע פוסקים נאך אים וואס רעכנען אויס די תרי“ג מצוות האבן 

עס פארגעסן“.
לגבי  שרייבט  פרשה  אונזער  אין  הקדוש  של“ה  דער  אויך 
געדענקען די געשעהניש פון מרים: ”עס איז א גרויסע מצוה 
פון  מצוה  די  מקיים  מען  איז  דעם  מיט  פרשה,  די  זאגן  צו 

זכור“.
דער ציל פון זאגן די ’זכירות‘ – איז צו ערוועקן דאס הארץ

ס‘שטייט אין ספרים הקדושים אז דער ציל פון זאגן די זעקס 
’זכירות‘ איז כדי אונז צו ערוועקן, זיך מחזק זיין שטענדיג אין 
תורה און מצוות, וואס דורך דעם וועלן מיר משלים זיין דעם 
ציל אויף וואס מיר זענען באשאפן געווארן און זוכה זיין צו 
עולם הבא. און עס איז צוגעגלעכנט צו א אוטו וואס פארט 
דורך בענזין: די מצוות זענען ווי די מאטאר פונעם אוטו, וואס 
פירט אונז אויף די וועג וואס דורך דעם איז מען זוכה צו חיי 
וואס  בענזין  די  ווי  זענען  זכירות  זעקס  די  און  הבא,  העולם 
צינדט אן דעם מאטאר, ווייל דורך וואס א מענטש דערמאנט 
די זעקס זכירות, ממילא ברענגט עס צו ער זאל זיך שטארקן 
י“ג   - מחשבה‘  ’פרקי  בספר  בהרחבה  (ראה  מצוות  אין  און  תורה  אין 

עיקרים מאמר מג).

דער ענין איז אויך מרומז אין די פארזעצונג פון די רייד פונעם 
רמב“ן, ווען ער ערקלערט די באדייט און די ציל פון די מצוה 

צו געדענקען די מעשה פון מרים: ”דאס איז א ווארענונג נישט צו רעדן לשון הרע, עס איז 
דא א מצות עשה מיר זאלן געדענקען דעם גרויסן שטראף וואס השי“ת האט געשטראפט 
פאר די צדיקת די נביאה, וואס זי האט נאר גערעדט אויף איר ברודער וואס זי האט אים 
ליב געהאט ווי איר אייגן זעהל, און זי האט נישט גערעדט אין זיין אנוועזנהייט ער זאל זיך 
פארשעמען, און אויך נישט אקעגן אנדערע מענטשן, נאר צווישן איר מיט איר הייליגער 
ברודער, און דאך האבן אלע אירע גוטע מעשים איר נישט געהאלפן, פון דעם וועט זיך 

יעדער אפלערנען נישט צו רעדן קין לשון הרע“.
’מעשה  די  געדענקען  דאס  איבער  כג)  ד  (עשה  ’חרדים‘  בעל  דער  שרייבט  דעם  צו  ענליך 
האבן  עלטערן  אונזערע  וואס  געדענקען  צו  חיוב  א  אונז  אויף  ליגט  עס  ”אויב  העגל‘: 
דערצערנט השי“ת זייענדיג אין מדבר, איז דאך זיכער אז יעדער מענטש דארף געדענקען 
וואס ’ער‘ האט דערצערנט השי“ת פון ווען ער איז געבוירן, אזוי אויך דארפן מיר געדענקען 
מ):  כו  (ויקרא  שטייט  עס  ווי  אזוי  אונז  צו  נאנט  זענען  וואס  אבות  אונזערע  פון  עבירות  די 
”והתודו את עונם ואת עון אבותם“ און מיר וועלן זיך שעמען מיט דעם, און יעדן טאג  איז 

א מצוה צו געדענקען“.
די סגולה ניצול צו ווערן פון א עבירה

דער חפץ חיים אין זיין ספר ’שמירת הלשון‘ (שער התבונה יב) איז מעורר אויף דעם וואס 

מיר זעהן אסאך מענטשן וואס געבן אכטונג צו זאגן יעדן טאג די זעקס זכירות און צווישן 
זיי די מעשה פון מרים, און פונדעסוועגן ווערן זיי נכשל מיטן הארבער איסור פון לשון 
הרע, ערקלערט ער אזוי: די סיבה פארוואס דאס דערמאנען ווירקט נישט אויף זיי, איז 
ווייל זיי זאגן עס נאר מיט די ליפן אן צולייגן הארץ און קאפ, ווען זיי וואלטן אינזין געהאט 
צו מקיים זיין די מצוה פון געדענקען אזוי ווי השי“ת האט אונז באפוילן, און אזוי ווי עס איז 
פריער ערקלערט געווארן אז עס איז נישט גענוג מיטן זאגן נאר מ‘דארף עס אריינעמען 

אין הארץ, וואלט עס זיכער געווען פאר זיי א גרויסער פארדינסט.
’זכור למרים‘ (פ“א) זאגט דער חפץ חיים עדות אויף אסאך  און טאקע אזוי, אין זיין ספר 
וואס האבן זיך מתבונן געווען אין די מעשה פון מרים, זיי האבן טאקע געשפירט וויאזוי 

עס האט זיי געהאלפן ניצול צו ווערן פון דעם הארבן זינד פון לשון הרע.
פון דעם קענען מיר זיך אפלערנען אויך אויף די אנדערע זכירות, אז אויב דער מענטש 
וועט צולייגן קאפ מיט ווילן צו פארשטיין פארוואס האט די תורה אונז באפוילן מיט יעדע 
איינס פון זיי, וועט עס אים זיכער העלפן זיך צו שטארקן אין עבודת ה‘ און אפגעהיטן 

ווערן פון אסאך הארבע עבירות.
און אזוי שטייט קלאר אין ספר ’פלא יועץ‘ (ערך ’זכרונות‘) וואס 
ערקלערט אז די כוונה פונעם באשעפער מיט דעם וואס ער 
האט אונז באפוילן צו געדענקען די זעקס געשעהנישן, איז 
כדי מיר זאלן האבן פון דעם א נוצן, און וועגן דעם אויב וועט 
דער מענטש עס זאגן מיטן מויל אן צולייגן א הארץ – וואס 
האט ער אויפגעטוהן?! וועגן דעם טאר ער נישט זיין צופרידן 
מיטן עס זאגן נאר מיט די ליפן, נאר טראכטן פון זיי און זיך 

משתדל זיין אפהיטן די אלע זאכן.
עס זאגן דווקא מיטן מויל

דעם  פון  (ספרא)  דרש‘ענען  חז“ל  וואס  ברענגט  רמב“ן  דער 
לשון פון דער פסוק אז עס איז דא א ענין זיי צו זאגן מיטן 
’יסוד  אין  און  מחשבה.  מיט  גענוג  נישט  איז  עס  און  מויל 
(שער הקרבן פרק י) שרייבט ער: ”און עס איז  ושורש העבודה‘ 
ראוי צו זאגן די זכירות מיטן מויל באלד נאכן דאווענען, אזוי 
ווי עס איז געדרוקט אין די סידורים... און יעדער וואס זאגט 
ער  איז  דאווענען,  פארן  ביינאכט  און  צופריה  פסוקים  די 
מער  איז  עס  ...און  הבא  עולם  בן  א  איז  ער  אז  פארזיכערט 
פאסיג זיי צו זאגן נאכן דאווענען, ווייל דעמאלטס האט דער 

מענטש מער צייט...“
זיי אינזין האבן ביי אהבה רבה און קריאת שמע

הקדוש  אר“י  דער  פון  נאמען  אין  געברענגט  ווערט  מויל,  מיטן  זיי  מ‘זאגט  וואס  אויסער 
(סידור בית יעקב; מגן אברהם או“ח ס ב) אז מ‘דארף אינזין האבן די זעקס זכירות ביי די תפילה 
ער  זאל  בחרת‘  ’ובנו  זאגט  ער  ווען  פאלגנד:  ווי  שמע‘,  ’קריאת  ביי  און  רבה‘  ’אהבה  פון 
געדענקען דעם מעמד מתן תורה וואס דעמאלטס האט השי“ת אונז אויסדערוועלט פון 
ער  זאל  הגדול‘  ’לשמך  זאגט  ער  ווען  תורה;  זיין  אונז  פאר  געגעבן  און  פעלקער  אלע  די 
איז  נאמען  השי“ת‘ס  אז  יג)  רבתי  (פסיקתא  זאגן  חז“ל  ווי  אזוי  עמלק,  אויסמעקן  געדענקען 
נישט בשלימות ביז ווען מ‘וועט אויסמעקן דעם נאמען פון עמלק פון דער וועלט; ווען 
דעם  לויבן  צו  נאר  באשטימט  איז  מויל  די  אז  געדענקען  ער  זאל  לך‘  ’להודות  זאגט  ער 
אויבערשטן, און נישט צו רעדן לשון הרע און דברים אסורים [אזוי ווי מרים]; און ווען ער 
זאגט ’וליחדך באהבה‘ זאל ער געדענקען די זינד פון די אידן זייענדיג אין מדבר, ווייל זיי 

האבן נישט געהאט קיין אהבת ה‘, האבן זיי דערצערנט דעם אויבערשטן.
ביי   - מצרים  יציאת  שמע:  קריאת  ליינען  ביים  מיר  געדענקען  זכירות  צוויי  אנדערע  די 
”אני ה‘ אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים“, און ’יום השבת‘ – ביי ”וראיתם אותו 
וזכרתם את כל מצוות ה‘“, ווייל חז“ל זאגן (ירושלמי נדרים ב ט) אז האלטן שבת איז גערעכנט 

ווי האלטן אלע מצוות (’מגן אברהם‘ שם; סידור ’דרך החיים‘).

פרשת  כי תצא

בס"ד

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

ט עדן

פון ם
זאגן די ’שש זכירות‘ יעדן טאג

שתצילני מיצר הרע...אמן
 ְּבָיֶד  קֶיֱא ה‘  ּוְנָתנֹו   אְֹיֶבי ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  ”ִּכי 

ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו“ (כא י)
די  אויף  רמז  א  לערנען  מיר  קענען  פסוק  דעם  פון 
מעלה פון ענטפערן צ‘ אמנ‘ס יעדן טאג, אזוי ווי עס 
ווערט  מענטש  א  אז  ספרים  אין  געברענגט  ווערט 
נישט אנגערופן א צדיק נאר אויב ער איז מקפיד צו 

ענטפערן יעדן טאג צ‘ אמנים:
צדי“ק  תאמר  יום  ’כל  תיבות:  ראשי  איז   – תצא‘  ’כי 
אמנים‘, און דורך דעם וועסטו זוכה זיין אז ווען דו 
וועסט דארפן פירן א ”מלחמה על אויבך“ – דער יצר 
הרע, וועט דיר די זכות ביישטיין ”ונתנֹו ה‘ אלוקיך 
און  געווינען,  אים  וועסט  דו   – שביו“  ושבית  בידך 
צו  צורעדן  דיך  קענען  נישט  שוין  וועט  ער  ווייל 

זינדיגן, וועסטו אנגערופן ווערן ’צדיק‘.
ראה ’סולת מנחה‘ - מדרש אלול עמ‘ תעד

היום תאמצנו – מיטן ענטפערן אמן!
אין די פארברייטונגען צו די ימים הנוראים וועלן מיר ציטירן פון דעם ספר ’חמדת ימים‘ (ח“ג יוה“כ פ“ג עה) וואו 

ער איז מעורר אויף דעם וואס מ‘גיט נישט גענוג אכטונג צו ענטפערן אמן:
”איך קען זיך נישט בארוהיגן פון די אויפפירונג פון עטליכע נארישע מענטשן וואס ווען דער שליח ציבור זאגט 
אין די טעג... ’היום תאמצנו‘... קוויטשען זיי הויעך אמן, און זיי געבן אויך אכטונג אז זייערע קינדער, גרויסע 
און קליינע, זאלן ענטפערן אמן מיט זייער גאנצע כח – זיי ווערן נישט אפגעמוטשעט פון דעם, אבער ווען זיי 

הערן קדיש און ברכות – הערט מען נישט זייער שטימע...
און זיי מאכן פון דעם טפל א עיקר און פון דעם עיקר א טפל!“

פון זיינע הייליגע ווערטער קענען מיר נתעורר ווערן און פארשטיין ווי ווייט דארפן מיר 
שעצן די מצוה פון ענטפערן אמן, וואס אויב ביי די ימים הנוראים זעהן מיר אלע איר 

חשיבות  ווען מיר שרייען ’אמן‘ נאך די דערהויבענע ברכות וואס דער חזן זאגט – כאטש אז 
עס איז נישט קיין חיוב; איז דאך זיכער אזוי, א גאנץ יאר ווען ענטפערן אמן נאך די ברכות 

איז א גע‘פסק‘נטע הלכה אין שולחן ערוך, און אמאל אויך א מצות עשה מדאורייתא.
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א אינטערסאנטער געשיכטע איבער די ריינע אמונה און תפילה פון א אידישע מאמע האט 
זיינע  פון  חכם  תלמיד  יונגער  א  ווען  זצ“ל.  אברמסקי  יחזקאל  רבי  גאון  דער  דערציילט 
די שמועס  לערנען, אינמיטן  אין  האבן זיי געשמועסט  אים געקומען באזוכן,  איז  נאנטע 
מסכת  אין  ומורה‘  סורר  ’בן  פרק  יעצט  לערנט  ער  אז  פארציילט  יונגערמאן  דער  האט 

סנהדרין.
דיר  ’לאמיר  געזאגט:  אים  ער  האט  געהערט,  עס  האט  יחזקאל‘  ’חזון  בעל  דער  ווען 
דערציילן א וואונדערליכע מעשה וואס האט פאסירט מיט מיר זייענדיג דער רב אין דעם 

שטעטל סמאליאן וואס איז אין רוסלאנד‘:
הלכה  אין  שאלות  פרעגן  צו  כדי  נאר  רב  צום  געקומען  נישט  מען  איז  צייטן  יענע  אין 
אלטע  שלעפן  זיך  פלעגן  רב  פונעם  וואוינונג  דעם  צו  תורה;  דברי  אין  שמועסן  אדער 
זענען  געגנט  די  פון  גויים  אויך  פרויען,  עלטערע  מיט  קינדער  פון  מאמע‘ס  יונגע,  מיט 
אבער  הלכה,  דבר  א  הערן  געקומען  זענען  זיי  פון  טייל  א  מאל.  צו  מאל  פון  געקומען 
דאווענען  און  אנוואונטשן  זיי  זאל  ער  רב  פונעם  בעהטן  געקומען  זענען  זיי  פון  אסאך 
אויף זיי – צי וועגן א רפואה אויף א קראנקן, צי וועגן א פרוי זי זאל געהאלפן ווערן מיט 
קינדער, אדער בעהטן א ברכה אויף הצלחה אין די געשעפטן. אזעלעכע סארט בקשות 
זייער  אנגעהאנגען  האבן  וואס  אידן  פון  טאג,  יעדן  טיש  רב‘ס  צום  אנגעקומען  זענען 

האפענונג אין דעם רב.
פרוי  א  קלאפט  טיהר  מיין  אויף  ווען  צופריה  געווענליכע  א  אין  פאסירט  האט  דאס 
פרוי  די  האט  ’רבי!‘  געפיהלן.  שטורעמישע  אירע  דערציילט  האט  געזיכט  איר  וואס 
זאל  זוהן  מיין  אז  דאוון  בעהט,  ’איך  שטימע,  וויינענדיגע  א  מיט  מיר,  צו  געוואנדן  זיך 

שטארבן!‘
איך בין אויפגעשוידערט געווארן ביזן טיפעניש פון מיין נשמה, איך האב קיינמאל נישט 
געהערט אזא מאדנע סארט בקשה, און נאך פון א אידישע מאמע. צו דאווענען אויף איר 

זוהן זאל שטארבן?! וועגן וואס?
איך בין נאכמער אויפגעטרייסלט געווארן ווען די פרוי האט מיר דערציילט אז דאס איז 
איר בן יחיד‘ל, וואס איז געבוירן נאך אסאך יארן פון בענקעניש. בדרך הטבע וועט זי 

שוין נישט האבן נאך קינדער, אבער דאך בעהט זי אז ער זאל שטארבן!
’וואס האט דיך צוגעברענגט אז דו זאלסט בעהטן אזא שווערע בקשה?‘ – האב איך איר 
געפרעגט, און די פרוי האט מיר ערקלערט: מיין טייערער זוהן האט יעצט באקומען א 
באפעל זיך צו איינרוקן אין דעם רוסישן מיליטער. טעג און נעכט האב איך פראבירט 
צו פויעלן ביי אלע שתדלנים און עסקנים צו מבטל זיין דעם שרעקליכן באפעל, אבער 

עס איז מיר נישט געלונגען.
און ווייל איך ווייס די רוחניות‘דיגע שוועריקייטן וואס ווארטן אים אפ דארטן, וואס אז 
געווענליכער מענטש קען עס נישט אויסהאלטן, זיכער נישט א יונג קינד וואס ביז יעצט 
האט זיין מאמע געזארגט פאר אים מיט א איבערגעגעבנהייט און ליבשאפט, דעריבער 
דעם  אין  זייענדיג  השי“ת  אין  אמונה  זיין  פארלירן  וועט  ער  אז  מורא  זייער  איך  האב 

מיליטער.
די  אז  באשלוס  א  צו  צוגעקומען  בין  איך  און  זאך,  די  איבערגעקלערט  האב  איך 
צום  דאווענען  זאל  ער  רב  פונעם  בעהטן  צו  איז  פארהאן  איז  וואס  עצה  איינציגסטע 
באשעפער ער זאל יעצט אוועק נעמען די נשמה פון מיין טייער קינד, ווען ער איז נאך 
ערליך און פרום, בעפאר זיין נשמה וועט פארשמירט ווערן מיט עבירות און ער וועט 

חלילה פארלירן זיין חלק אין עולם הבא!
איך האב איר פראבירט צו בארוהיגן, אבער זי איז געווען אנטשלאסן אין איר באשלוס, זי 
האט ליב איר איינציג קינד אהבת נפש, עס איז איר קלאר אז אויב וועט ער שטארבן וועט 
נישט בלייבן פון איר קיין געדענקעניש, אבער דאך, איר גרויסער ציטער טאמער איר 
זוהן וועט נישט בלייבן ערליך האט איר צוגעברענגט צו א באשלוס אז די איינציגסטע 
שטארבן,  זאל  זוהן  איר  אז  דאווענען  זאל  רב  דער  אז  נאר  איז  פארהאן  איז  וואס  עצה 
דארפן  נישט  זאל  זוהן  איר  כדי  אלעס  וועלט,  דעם  אויף  עלנד  בלייבן  וועט  זי  כאטש 

מיטמאכן די שווערע נסיונות אין דעם מיליטער.
די מאמע איז געשטאנען אקעגן מיר און פון אירע אויגן האבן זיך געגאסן טרערן אן קיין 
טרערן.  מיינע  פון  שטראם  די  איינהאלטן  געקענט  נישט  אויך  האב  איך  און  אויפהער, 

וויאזוי זאל נישט צוגיין דער הארץ ווען מ‘הערט אזעלעכע ווערטער?!
דעם  אין  דאך  גלייבסט  דו  מאמע,  טייערע  געזאגט:  איר  איך  האב  צייט  שטיק  א  נאך 
כח פון תפילה; אויב אזוי, אנשטאט צו דאווענען אויף דיין זוהן זאל שטארבן, לאמיר 
ביידע דאווענען אז ער זאל לעבן און קענען ביישטיין די ניסיונות און בלייבן גאנץ אין 

זיין אמונה!
תפילה  א  געווען  איז  עס  הארץ,  טיפן  פון  דאווענען  צו  אנגעהויבן  האבן  ביידע  אונז 
פול מיט געפיהל און טרערן, אבער ביים ענדיגן האב איך געשפירט אז עס איז זיכער 

אנגעקומען ביזן כסא הכבוד.
איז  זוהן  איר  וועט  יאר,  עטליכע  נאך  נאר  געהערט  איך  האב  מעשה  די  פון  ענדע  די 
באפרייט געווארן פון די מיליטער, נאך יארן פון זיך וואלגערן אין פארשידענע לענדער 
און פעלקער, און נאכן לעבן צוזאמען מיט גוי‘שע סאלדאטן, ווען ער איז געבליבן גאנץ 

אין זיין אמונה און ערליך.
עס איז איבעריג צו דערציילן אז איר זוהן איז געווען פון די איינציגסטע אידן וואס אויך 
נאכן זיין די אלע יארן אין דעם רוסישן מיליטער, ווען ער איז פון פריער א געווענליכער 

זעלנער און נאכדעם א אפיציר, דאך איז ער געבליבן א ערליכער איד.
תפילה  איר  און  פארגאסן  האט  מאמע  זיין  וואס  טרערן  די  אז  ספק  קיין  נישט  איז  עס 

האבן אים צוגעהאלפן צו דעם!
אסאך יארן זענען אריבער פון דעמאלטס, האט רבי יחזקאל געענדיגט זיין שאקירנדע 
ערציילונג, אבער ווען איך לערן די פרשה פון דער בן סורר ומורה, וויאזוי זיין טאטע 
און זיין מאמע שטארקן זיך אויף זייערע געפיהלן וואס זיי האבן צו זייער קינד, און זיי 
אליין טראגן אים צום בית דין צו פארשטיינערן, נאר כדי אז ווען ער וועט גרויס ווערן 
זאל ער נישט אויסוואקסן א רויבער און א מערדער, און דורך דעם וועט ער פארלירן 
דעם נצחיות‘דיגן לעבן, דערמאן איך זיך אין די ערליכע מאמע וואס זי האט אויך מוותר 
שטארבן  זאל  ער  כדי  זוהן  איר  צו  ליבשאפט  איר  אויף  ווילן  אייגענעם  איר  פון  געווען 

ווען ער איז ערליך.
קובץ למעלה מן השמש כא עמ‘ 87

אויסנוצן די נעכט און די טעג פון חודש אלול
”ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים“ (כא יג)

אין זוהר חדש (כי תצא נט א) ווערט געברענגט אז אין דעם פסוק איז די תורה מרמז אויף 
דעם ’ירח ימים‘ פון חודש אלול וואס אין די טעג דארף יעדער וויינען און תשובה טוהן 
אויף דעם וואס ער האט נישט געפאלגט זיין ’אביו‘ [ד.מ. הקדוש ברוך הוא] און נישט 

זיין ’אמו‘ [ד.מ. די תורה הקדושה].
שטייט אויף דעם אין ספר ’קרבן העני‘: פארוואס האט מען אין זוהר הק‘ געדארפט אזוי 
טייטשן דעם פסוק, ווייל עס איז אים געווען שווער פארוואס שטייט אין תורה ’ירח ימים‘ 
און נישט ’ירח‘ אליינ‘ס? וועגן דעם ערקלערט דער זוהר הק‘ אז די תורה וויל אונז דא 
מרמז זיין אז אין דעם חודש דארף א מענטש אויסנוצן די נעכט ווי די טעג מיט תורה און 

מיט תפילה, און אזוי תשובה טוהן אויף זיינע זינד.

השי“ת גלוסט צו די תפילה פון צדיקים
”ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר ַלְּׂשִניָאה“ (כא טו)

איז  פסוק  אין  דערמאנט  ווערט  וואס  ’שנואה‘  די  אז  יד)  ריד  תצא  כי  (ספרי  ערקלערן  חז“ל 
די אויבנדערמאנטע ’אשת יפת תואר‘, און לוט דעם קען מען זאגן אז די ’אהובה‘ איז די 
אידישע פרוי. לויט דעם – ערקלערט רבי יהונתן אייבשיץ – פארוואס די תורה זאגט מיט 
זענען  א): פארוואס  סד  (יבמות  זאגן  חז“ל  ווייל  לשניאה“,  הבכור  הבן  א זיכערקייט ”והיה 
די אמהות פון כלל ישראל געווען און אנהויב קינדער-לאז? ווייל השי“ת גלוסט צו די 
תפילות פון די צדיקים, וועגן דעם האט די ערליכע פרוי שפעטער געבוירן די קינדער, 

כדי זי זאל דאווענען און בעהטן זי זאל זוכה זיין צו האבן קינדער.
’תפארת יהונתן‘

ווי ווייט דערגרייכט די חיוב פון אהבת ה‘
”ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו אֹתֹו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ַׁשַער ְמקֹמֹו“ (כא יט)

אין מסכת סנהדרין (עא א) זאגט די גמרא אז א ’בן סורר ומורה‘ איז נישט געווען און וועט 
נישט זיין, אויב אזוי פארוואס שטטיט אין תורה די קאפיטל? כדי מיר זאלן עס דרש‘ענען 

און באקומען אויף דעם שכר!
וואס דארפן מיר דרש‘ענען פון די פרשה?

ערקלערט דער רבינו בחיי (להלן כא כא): אין די קאפיטל ליגט באהאלטן א געוואלדיגער 
וואס  חיוב  געוואלדיגער  די  אפלערנען  זיך  מיר  קענען  מצוה  די  פון  ווייל  השכל,  מוסר 
ליגט אויף אונז ליב האבן השי“ת מיט אונזער גאנצע זעהל, ווייל עס איז נישט פארהאנען 
קיין גרעסערע ליבשאפט ווי א ליבשאפט פון א טאטע און א מאמע, און דאך דארפן זיי 
שטארקן ביי זיך אין הארץ די אהבת ה‘ אויף די ליבשאפט, עד כדי כך אז זיי אליין דארפן 

ברענגען זייער קינד צום בית דין זיי זאלן אים שטראפן.

מסירות נפש ביי נפילת אפים
”ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות ְוהּוָמת“ (כא כב)

דער קאזניצער מגיד טייטש: ”וכי יהיה באיש חטא משפט מות“ – אויב חלילה האט מען 
גוזר געווען אין הימל אויף א מענטש אז אלץ זיינע זינד זאל ער שטארבן, איז ”והומת“ 
ער ניצול ווערן  וועט  און אזוי  ביי נפילת אפיים  זיין  נפש  מוסר  זיך אינגאנצן  ער  זאל   –
פון טויט. אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש (במדבר קכ ב) אז ביי נפילת אפים 

דארף זיך יעדער מענטש מוסר נפש זיין פארן אויבערשטן. 
קובץ ’שפתי צדיקים‘ ד‘ עמ‘ סו

א תפילה אן קיין השתדלות ווערט נישט אנגענומען
”ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו“ (כב ד)

חז“ל זאגן אויף דעם פסוק (ספרי כי תצא א רכה, הובא ברש“י כאן): ”“עמו“ – מיטן בעל הבית. 
דיר  ’אויף  זאגט  און  געזעצט,  אוועק  זיך  האט  אייזל  פונעם  באלעבאס  דער  אויב  אבער 

ליגט די מצוה פון העלפן‘, דעמאלטס איז מען פטור“.
פון דעם לערנט ארויס דער ’חפץ חיים‘ (על התורה) אלץ א משל אויף די ענין פון תפילה. א 
מענטש קען בעהטן וואס ער וויל פונעם אויבערשטן, אבער אין דעם זעלבן צייט דארף 
ער זיך אנשטרענגען מיט זיינע אייגענע כוחות. צ.ב.ש. ביי די ענין פון נישט רעדן קיין 
לשון הרע: דער וואס בעהט ’נצור לשוני מרע‘ – אויב וועט ער אליין נישט אכטונג געבן 
בעהטן  מיר  אדער:  ווערן?!  אנגענומען  זאל  געבעהט  זיין  אז  ער  וויל  וויאזוי  דעם,  אויף 
’והאר עינינו בתורתך“, און אויב מיר וועלן נישט טוהן קיין השתדלות צו דעם, מיט דעם 
וואס מיר וואלטן נאכן דאווענען זיך אראפגעזעצט לערנען אביסל, קען זיין אז אונזער 

תפילה וועט נישט אנגענומען ווערן חלילה.
און עס איז באקאנט דער משל פונעם ’חפץ חיים‘ אויף דעם: א ארימאן האט געבעהטן 
מיט טרערן פון זיינער א פריינד א עושר זאל אים פארבארגן א געוויסע סומע ער זאל 
האבן מיט וואס צו קענען לעבן, דער עושר האט אנגענומען זיין געבעהט און האט אים 
באשטימט א געוויסע צייט ווען ער זאל קומען צו זיין אפיס, אבער ווען עס איז אנגעקומען 
די באשטימטע צייט איז דער ארימאן נישט אנגעקומען. אזוי אויך אויפצומארגנ‘ס ווען 
א  באשטימט  נאכאמאל  האט  עושר  דער  און  געבעהטן,  נאכאמאל  האט  ארימאן  דער 
צייט ווען ער זאל קומען צו אים, איז ער ווידער נישט געקומען. קען דען דער ארימאן 
נאכאמאל קומען בעהטן? דער עושר וועט דאך זיכער זיך אויפרעגן אויף אים – איך האב 
דאך דיר געגעבן א מעגליכקייט ווען דו זאלסט קומען, פארוואס ביזסטו נישט געקומען 

אין די באשטימטע צייט?!
אזוי אויך ווען מיר בעהטן עפעס ביים דאווענען, וויל דער אויבישטער אונז געבן, אבער 

מיר דארפן עפעס טוהן צו דעם, און אזוי וועלן אונז זוכה זיין צו א ישועה.

די מאה ברכות זענען אקעגן די מאה קללות
”ַוַּיֲהפֹ ה‘ ֱאקֶי ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה“ (כג ו)

’קללה‘ – איז די אותיות ’הלל ק‘, ד.מ. אויב דו וועסט לויבן דעם באשעפער מיט די מאה 
רוקח  דער  און  ברכות.  אויף  ווערן  איבערגעדרייט  קללות  די  וועלן  טאג,  יעדן  ברכות 
שרייב (סימן שכ) אז די מאה ברכות האט מען מתקן געווען אקעגן די הונדערט קללות 

וואס איז אין די תורה.
’דרך משה‘ ליום יא

אלע ברכות זענען אנגעהאנגען אין ’מה טובו‘
”ִּכי ֲאֵהְב ה‘ ֱאקֶי“ (כג ו)

אין מסכת סנהדרין (קה ב) שטייט, רבי אבא בר כהנא האט געזאגט: אלע ברכות פון בלעם 
איז איבערגעדרייט געווארן אויף קללות, אויסער די ברכה פון ’מה טובו אהליך יעקב‘, 
’קללה‘ בלשון  אזוי ווי עס שטייט: ”ויהפוך ה‘ אלוקיך לך את הקללה לברכה – שטיט 

יחיד, און נישט ’קללות‘ בלשון רבים.
לויט דעם איז שווער: אויב אלע ברכות זענען געווארן קללות, פארוואס שטייט ווייטער: 

”כי אהבך ה‘ אלוקיך“?
האט געטייטש רבי זעליג ראובן בענגיס זצ“ל דער גאב“ד ירושלים:

צושטערן  מען  קען  דעם  דורך  וואס  ברכה  כלליות‘דיגע  א  איז  טובו‘  ’מה  פון  ברכה  די 
די איבעריגע קללות, ווייל ווען אין שוהל הערט זיך א קול פון תורה און תפילה ווערן 

ממילא בטל אלע שלעכטע גזירות.
’לתתך עליון‘

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
”ימות זכאי ואל ימות חייב“

מעפני
די נעכט א צן
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