
אונזער פרשה הייבט זיך אן מיט די ציווי פון דעם אויבישטן צו משה רבינו, אז ווען מ‘וועט 
אריינגיין אין ארץ ישראל ער זאל שטעלן שופטים און שוטרים אין יעדע אידישע שטאט, 
 נֵֹתן ְל קֶיֲאֶׁשר ה‘ ֱא ְּבָכל ְׁשָעֶרי אזוי ווי עס שטייט (טז יח): ”ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל

ִלְׁשָבֶטי ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק“.
מיט  פאלק  אידישע  דאס  משפט‘ן  זאלן  זיי  דיינים  די  פאר  באפעל  עצם  די  אויסער 
גערעכטיקייט, ליגט דא א עקסטערע הדרכה צו די דיינים, אזוי ווי עס ווערט געברענגט 
אין מדרש (תנחומא שופטים ד): ”רבי יהודה ברבי שלום האט געזאגט: אז זיי זאלן מלמד זכות 

זיין אויף זיי פאר הקדוש ברוך הוא“.
די עיקר פון תפילה – איז מלמד זכות זיין

הרה“ק בעל ’חלקת יהושע‘ פון ביאלא האט געטייטש די לשון הפסוק: ”שעריך“ – ד.מ. 
די טויערן פון תפילה, ווייל די חיוב פון דן זיין יעדן איינעם לכף זכות האט א ספעציעלע 
פארבינדונג צו די עבודה פון תפילה וואס איר עיקר ציל דארף זיין צו מלמד זכות זיין אויף 
די אידן. ווי א ראי‘ צו דעם ברענגט דער ’חלקת יהושע‘ דעם מנהג פונעם אר“י הק‘ צו זאגן 
פאר יעדע תפילה: ”הריני מקבל עלי מצות עשה של ’ואהבת לרעך כמוך‘“, וואס אין דעם 
ליגט באהאלטן דעם ווילן צו מלמד זכות זיין אויף אידן, און דאס איז א תנאי אז די תפילה 

זאל אנגענומען ווערן.
און דער רמח“ל שרייבט (מסילת ישרים פי“ט): ”און עס איז פארהאן 

דאס  און  חסידות,  פון  כוונה  די  אין  ענין  הויפט  צווייטע  א 
ערליכער  יעדער  אז  ראוי  איז  עס  דור‘.  פונעם  טובה  ’די  איז 
זאל אינזין האבן ווען ער טוהט עפעס אז עס זאל זיין לטובת 
דעם גאנצן דור, זיי מזכה זיין און באשיצן, און דאס איז דער 
ענין וואס עס שטייט (ישעיהו ג י): ”ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב ִּכי ְפִרי 
ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו“ – אז דער גאנצער דור האט הנאה פון זיין 
שכר. און אזוי זאגן אויך חז“ל (ב“ב טו א): ”היש בה עץ – איז 
טייטש, אויב עס איז דא ווער עס באשיצט ווי א בוים אויפן 
דור“. און עס איז קלאר אז דער רצון פונעם אויבערשטן איז 
די  אויף  זיין  מכפר  און  זיין  מזכה  זאלן  אידן  ערליכע  די  אז 
אנדערע מדריגות פון כלל ישראל, אזוי ווי חז“ל זאגן אויף די 
ד‘ מינים (ויקרא רבה): ’יבואו אלה ויכפרו על אלה‘, אז השי“ת 
וויל נישט אז די רשעים זאלן געשטראפט ווערן, נאר עס איז 
א מצוה אויף די ערליכע זיך זיי זאלן משתדל זיין מזכה זיין 
ווען  האבן  אינזין  ער  דארף  דאס  און  זיי,  אויף  זיין  מכפר  און 
ער דינט דעם אויבערשטן, און אויך ווען ער דאוונט, זאל ער 
דאווענען אויף זיין דור, מכפר זיין אויף וועם עס פעלט אויס א 

כפרה און מחזיר זיין מיט תשובה די וואס זענען דערווייטערט 
רח“ל, און זיך אננעמען אויף דעם גאנצן דור“.

אויף דעם וואס איז מלמד זכות איז מען אין הימל אויך מלמד זכות
ווען מ‘איז מלמד זכות אויף אידן ביים דאווענען, איז דא א עקסטערע סגולה אז די תפילה 
זאל אנגענומען ווערן, און נושא חן זיין אין הימל, און חז“ל ברענגען א ראי‘ צו דעם וואס 
מיר האבן דערמאנט פונעם מדרש - איבער די חיוב פון די שופטים צו מלמד זכות זיין - 
פון דעם שופט גדעון בן יואש: ”אין זיינע צייטן זענען די אידן געווען אין א גרויסע צרה, 
און דער אויבישטער האט געוואלט אז איינער זאל אויף זיי מלמד זכות זיין, און ער האט 
נישט געטראפן, ווייל די פון יענע דור האט געהאט זייער ווייניג מצות און מעשים טובים. 
און ווען גדעון האט מלמד זכות געווען, האט זיך דער מלאך גלייך באוויזן צו אים, אזוי ווי 
עס שטייט (שופטים ו יד): ”ַוִּיֶפן ֵאָליו ה‘ ַוּיֹאֶמר ֵל ְּבכֲֹח ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל“ – דורך דעם 

זכות וואס דו האסט געזאגט אויף מיינע קינדער“.
מיר  קענען  דעם  ”פון  ז):  התבונה  שער  הלשון‘  (’שמירת  חיים‘  ’חפץ  דער  דעם  אויף  שרייבט 
פארשטיין די מעלה פון דער וואס איז מלמד זכות פאר הקדוש ברוך הוא, אז ער וועט 
שפעטער א ’מרכבה‘ צו די ליכטיקייט פון די היכל הקדושה וואס ווערט אנגערופן ’היכל 

הזכות‘, וואו דארט דערמאנט מען די זכותים פון די אידן“.
האט  הנביא  אליהו  ב):  לט  נח  (פר‘  חדש‘  ’זוהר  פונעם  נאמען  אין  דארט  ברענגט  ער  אן 
געשוואוירן צו השי“ת אז ער וועט שטענדיג מלמד זכות זיין אויף די אידן, וועגן דעם, 

יעדער וואס טוהט עפעס א זכות, איילט זיך אליהו און זאגט צו השי“ת: אזוי און אזוי האט 
יענער געטוהן, און ער גייט נישט אוועק פון דארט ביז ווען מ‘וועט אויפשרייבן די זכות פון 

יענעם מענטש.
די תפילה פון אליהו הנביא

זכות  לימוד  וואונדערליכע  א  דא  איז  דעם  אין  וואס  תפילה  מורא‘דיגע  א  צו  ביישפיל  א 
אויף דאס אידישע פאלק אין אלע דורות ביזן היינטיגן טאג, ווערט געברענגט אין תנא דבי 
אליהו (רבא פי“ח): ”אונזער טאטע אין הימל! זעה נאר אונזער פיין און פלאג, און זאלסט 
געדענקן שטענדיג אונזער פארשעמונג. געדענק וויפיל בעלי בתים זענען פארהאן וואס 
ארימעלייט  וויפיל  געדענק  תורה.  די  שטענדיג  לערנען  זיי  און  גארנישט,  נישט  האבן 
זענען דא וואס די פעלקער רייסן זיי די קערפער און דאך לערנען זיי די תורה שטענדיג 
יעדן טאג. געדענק וויפיל בלינדע זענען דא וואס האבן נישט קיין שפייז און זיי צאהלן 
געלט פאר די מלמדים פון זייערע קינדער זיי זאלן לערנען תורה. געדענק וויפיל קליינע 
לערנען  זיי  און  זאכן,  וועלטליכע  די  אין  אנהונג  קיין  נישט  האבן  וואס  קינדער  יונגע  און 
שטענדיג די תורה. געדענק וויפיל אלטע לייט זענען פארהאן וואס זיי שטייען אויף פריה 
זיי  און  שפעט,  ביז  דארט  פארבלייבן  זיי  און  המדרש,  בית  אין  און  שוהל  אין  קומען  צו 

גלוסטן און ווארטן יעדן טאג אויף די ישועה.
אויך די תפילה ברענגט דער חפץ חיים אינמיטן ווען ער רעדט 
שארפע רייד וועגן אונזער חוב צו מלמד זכות אויף אידן, און 
נאכדען ענדיגט ער: ”פון דעם קען זיך יעדער איד אפלערנען, 
וויאזוי מ‘קען מעורר זיין די מידת הרחמים פאר השי“ת מיט 
פון  צושטאנד  שפל‘דיגע  די  כאטש  א.ד.ג.,  רייד  אזעלעכע 
די אידן אין אונזער צייט, דאך - ברוך ה‘ - זענען דא אסאך 
וואס לערנען די תורה און זענען מקיים די מצוות, און אסאך 
האלטן אויס די וואס לערנען און זענען גומלי חסד און טוהן 

צדקה אין יעדע זייט און ווינקל“.
די עיקר לימוד זכות איז ביים דאווענען

רבי זלמן סאראצקין שרייבט אין ספר ’אזנים לתורה‘: אין די 
לעצטע דורות ווערן מער די וואס מאכן זיך פרום און שטעלן 
אן א פנים ווי זיי זענען ’אוהבי ישראל‘ [דער אויבישטער זאל 
אפהיטן זיין פאלק פון אזעלעכע ’ליב האבער‘] און זיי האבן 
טענות אויף די אלע וואס זאגן מוסר אויף די פרצות פונעם 
דור, און זיי זאגן אז מ‘טאר נישט רעדן שלעכט‘ס אויף קיין 
איד. און זיי הענגען זיך אן אינעם געטליכער מאן, דער צדיק 
יסוד עולם, רבי לוי יצחק פון בארדיטשוב זצ“ל וזי“ע, וואס ער 

פלעגט שטענדיג מלמד זכות אויף די אידן...
עס איז נישט קיין ספק אז אויב מיר זעהן איינעם וואס איז עובר אויף א מצוה, זענען מיר 
מחויב צו מוחה זיין ווי ווייט עס איז מעגליך לויט די הלכה... ווייל אזא ’לימוד חוב‘ איז א 

זכות פאר די אידן און עס טוהט זיי מקרב זיין צום אויבערשטן...
אבער דאס איז נאר ווען דער מוסר-זאגער רעדט צום פאלק אדער צו א יחיד; אבער ווען 
דער רב אדער דער מוסר-זאגער דאוונט צום באשעפער, דעמאלטס דארף ער מלמד זכות 
זיין אויף יעדן איד, כאטש וואס ער האט געזינדיגט, און זאל זעהן צו טרעפן ’תירוצים‘ אויף 
זייערע עבירות, אפילו אויף גאר א ווייטע און געדרייטע חשבון. און שטענדיג דארף ער 

טרעפן די זכותים פון די אידן און רעדן אויף זיי גוט...
ענליך צו דעם קענען מיר זעהן ביי די עבודה פונעם כהן גדול אין יום כיפור, וואס ביי אלע 
עבודות וואס ער טוהט אינדרויסן - אקעגן די פאלק - איז ער אנגעטוהן מיט די גאלדענע 
קליידער, און ער האט נישט מורא אז דורך דעם דערמאנט ער פאר זיי די זינד פונעם עגל 
א  פון  דערווייטערן  זיך  אפלערנען  זיך  וועלן  זיי  אדרבה  נאר  גאלד,  פון  געווען  איז  וואס 
זינד. אבער ווען ער איז אריין לפני ולפנים, אינעם קודש הקדשים, וואו דארט זעהט אים 
’תירוצים‘  טרעפן  ער  דארף  דעמאלטס  הערט,  אויבישטער  דער  נאר  מענטש  קיין  נישט 
צו פארדעקן די עבירות פון די אידן און מלמד זכות זיין פארן אויבערשטן, און וועגן דעם 

טוהט ער אן די ווייסע קליידער, ס‘זאל נישט דערמאנט ווערן די חטא העגל (’אזנים לתורה‘ 
אחרי מות).

פרשת  שופטים

בס"ד

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

אויבי

פון ם
מלמד זכות זיין ביים דאווענען

צדק צדק תרדוף
”ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ה‘ ֱאקֶי נֵֹתן ָל“ (טז כ)
חז“ל זאגן (ראה תיקוני זוה“ח קלב א) אז ’צדק‘ איז א רמז 
די  און  קדושות  ד‘  די  אויף  און  אמנים,  צ‘  די  אויף 
טאג.  יעדן  זאגן  דארף  מענטש  א  וואס  ברכות  ק‘ 
צדק  ’צדק  פסוק  דעם  טייטשן  מען  קען  דעם  לויט 
די  נאכגיין  שטענדיג  וועט  מענטש  א  אויב  תרדוף‘, 
פון  הבטחה  די  צו  זיין  זוכה  ער  וועט  טובה,  הנהגה 
”למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה‘ אלקיך נותן 

לך“ – צו א אריכות ימים און צו חיי העולם הבא.
ויעתר יצחק מערכת א

”שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך“
טייערע ברו„ער!

שוין  זיך  האבן  שוהלן  הונדערטער 
און  רוף  הייליגע  די  צו  אנגערופן 
וואס  מענטשן  ערליכע  געשטעלט 
זאלן  מתפללים  די  דערמאנען  זאלן 
ברכות  די  זאגן  און  אמן  ענטפערן 

השחר בחברותא
שליסט אייך אויך אן 

אינעם איבערקערעניש

האט געטייטש הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל 
דער ירושלימער רב:

א  אונז  אויף  ליגט  עס  אז  געווען  מרמז  איז  פסוק  דער 
 – ושוטרים'  'שופטים  שוהלן  די  אין  שטעלן  צו  חיוב 
מ'זאל  זיין  מעורר  און  וואך  אויפן  שטיין  וועלן  זיי  וואס 
דורך  און  נישט,  אויך  אמן  איין  אפילו  פארלירן  נישט 
דעם וועלן אלע זוכה זיין אז עס וועט זיך עפענען פאר 
טויערן  די  ד.מ.   – לך'  נתן  אלקיך  ה'  אשר  שעריך  'כל  זיי 
ענטפערן  וואס  די  פאר  געעפנט  ווערן  וואס  עדן  גן  פון 
פאר  ב)  קיט  (שבת  צוגעזאגט  האבן  חז"ל  ווי  אזוי  אמן, 
כח: "פותחים  גאנצן  זיין  מיט  אמן  ענטפערט  וואס  דער 

('עטר˙ י‰ו˘ע' ˘ופטים עמ' ˜„)לו שערי גן עדן"
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געשטערט  פלוצלינג  איז  טוב  שם  בעל  פונעם  שוהל  אינעם  געווען  איז  וואס  שטילקייט  די 
געווארן דורך א זעץ, עפעס איז אראפ געפאלן. דאס האט פאסירט אינמיטן דאווענען שחרית, 
אינמיטן שמונה עשרה, ווען אין אלע שוהלן דאוונט מען מיט א גרויסע התעוררות, און אין בית 

המדרש פונעם אור ישראל דער בעל שם טוב זיע“א – זיכער.
איינער פון די תלמידים האט אויף איין מינוט ארויסגעקוקט פון זיין סידור. פון די ווינקל פון זיין 
אויג האט ער אנגעיאגט צו באמערקן ווי זיין חבר וואס איז נעבן אים שטעלט זיך אפ אינמיטן 
דאווענען און בייגט זיך אראפ, הייבט אויף זיין טאביק-פושקע וואס איז אראפ געפאלן אויף די 
ערד, ער נעמט ארויס פון דעם א ברעקל און ער שטיפט עס אריין אין זיין נאז, און נאכדעם האט 

ער נאך אויך געניסט הויעך אויפן קול.
אזוי  ווי  אים:  אין  געקאכט  האט  עס  זאך,  אזא  אויף  פארקוקן  געקענט  נישט  האט  חסיד  דער 
קען א איד, א געטרייער חסיד פונעם הייליגן בעש“ט, אינמיטן א ראש השנה‘דיגע דאווענען, 
שטייענדיג נאנט צום הייליגן רבי‘ן, זיך אפשטעלן; און וועגן וואס? וועגן אריינאטעמען אביסל 

א שמעק טאביק?! ווי אזוי קען דאס זיין?
וועגן זיין אויפברויז, האט ער אויפגעהערט צו דאווענען אויף עטליכע סקונדעס, און ווען ער 
האט פראבירט צו פארטרייבן די געדאנקען פון זיין מוח און ווייטער דאווענען ווי פריער, איז 
עס אים נישט געלונגען. קוים האט ער געקענט ענדיגן זיין דאווענען, און ער האט געשפירט 

וואו זיין קאנצענטרירונג איז אים אוועק.
* * *

דער הייליגער רבי, וואס זיין זעהל איז געווען צוגעבינדן צו די זעהל פון זיינע תלמידים, האט 
א  ברענגט  צדיק  דער  תלמיד  זיין  פון  אויפברויז  די  וויאזוי  הקודש  רוח  זיין  מיט  געשפירט 
מורא‘דיגע קטרוג אויף זיין חבר, עד כדי כך אז מ‘האט גע‘פסק‘נט אויף אים אין הימל אז ער 

וועט שטארבן אין דעם יאר רח“ל!
דער בעש“ט האט נישט געוואוסט וואו זיך אהין טוהן. ער האט פראבירט מיט אלע זיינע גרויסע 
כוחות אויספויעלן פאר דעם תלמיד, ער האט גע‘טענה‘עט אין די בית של מעלה, אבער אן קיין 
איז  גזירה  די  געווארן.  פארשפארט  זענען  הימל  אין  טויערן  די  אז  אויסגעזעהן  האט  עס  נוצן. 

גע‘חתמ‘עט געווארן און עס איז נישט פארהאן קיין וועג אויף צוריק.
זיין  פאר  פויעלן  צו  פראבירט  טוב  שם  בעל  דער  האט  טעג  הייליגע  קומענדיגע  די  אין  אויך 
תלמיד, ביז ווען עס איז אנגעקומען די נאכט פון הושענא רבא, נאך וואס דער בעל שם טוב האט 
זיך איינגעשפארט אין זיין צימער, דארט האט ער פראבירט מיט אלע זיינע כוחות אויספויעלן 
הארץ  אין  האט  וואס  תלמיד  דער  אויב  אז  הימל,  אין  אויסגערופן  מען  האט  תלמיד,  זיין  פאר 
קריטיקירט וועט אליין ערוועקט ווערן צו טרעפן א לימוד זכות אויף זיין חבר, וועט יענער פריי 

ווערן פון זיין שטראף.
דער בעש“ט איז באלד אריין אין בית המדרש וואס איז דעמאלטס געווען פול מיט תלמידים 

וואס האבן געלערנט אזוי ווי די מנהג צו אויף זיין אינעם נאכט פון הושענא רבא.
צווישן די תלמידים האט דער בעל שם טוב באמערקט דעם תלמיד דער קריטיקירער. יענער 
איז געווען פארנומען מיטן זאגן די ’תיקון ליל הושענא רבא‘, זיין פנים האט געשוויצט פון זיך 
אנשטרענגען און זיינע אויגן זענען געווען רויט ווי פון טרערן, עס האט אויסגעזעהן ווי עפעס 
שטורעמט אים אויף, און זיינע געדאנקען פליעהן ארום אין אנדערע וועלטן. ער קען זיך נישט 

קאנצענטרירן.
דער תלמיד איז ארויס פון בית המדרש און שפאצירט אהער און צוריק, אפשר אזוי וועט ער 
צוריק באקומען זיינע מוחין. פלוצלינג האט ער אנגעהויבן צו טראכטן אין דעם באשעפער‘ס 

וועגן און אין די גרויסע חכמה וואס ליגט אין יעדע פרט און פרט אין די באשעפעניש.
און אזוי האט ער געטראכט צו זיך: ”פארוואס פונקט אין די לעצטע דורות האט השי“ת אזוי 
צוגעפירט אז עס זאל געפינען ווערן פלוצלינג די וואונדערליכע געוויקס וואס הייסט ’טאבאק‘, 
וואס אסאך טוהן עס אריין אטעמען, שמעקן און רייכענען?! עס מוז זיין נאר ווייל עס זענען 
פארהאן אזעלעכע נשמות וואס דארפן נאכאמאל אראפ קומען אויף דעם וועלט, אבער ווייל 
גשמיות‘דיגן  א  אין  שיקן  אראפ  זיי  השי“ת  נישט  וויל  פלאץ,  הויכע  א  פון  איז  נשמה  זייער 
קערפער, נאר אין רוחניות‘דיגע זאך ווי א גערוך, וואס אויף דעם שטייט ”לריח ניחוח אשה לה‘“.
דעם  אים  מיט  פאסירט  האט  וואס  פאסירונג  די  געדאנק  אויפן  ארויף  אים  קומט  מיטאמאל 
ראש השנה. ער האט זיך דערמאנט וויאזוי ער האט אין זיין הארץ באשולדיגט זיין חבר וואס 
האט זיך אראפגעבויגן אינמיטן שמונה עשרה נאר כדי אויפהייבן דעם טאביק פושקע וואס איז 

אראפ געפאלן...
זיין הארץ איז אים פול געווארן מיט חרטה געפילן: ”ווער ווייסט“ – האט ער געטראכט, ”אפשר 
גרויסע  זיינע  מיט  האט  ער  ענין,  דערהויבענע  א  גאר  עפעס  געהאט  אינזין  חבר  מיין  האט 
מדריגות געפויעלט א תיקון פאר די נשמות, און וועגן דעם האט ער געדארפט שמעקן פון די 

טאבאק פונקט אינמיטן דאווענען ”.
געדאנקען  זיינע  וויאזוי  געשפירט  ער  האט  טראכטן,  צו  געענדיגט  האט  תלמיד  דער  בעפאר 
הייבן אים אן צוריק קומען. ער איז אריין אין בית המדרש און ער האט ווייטער אנגעהויבן צו 
זאגן דעם תיקון, און קוק נאר די וואונדער: די ווערטער זענען געפלאסן פון זיין מויל מיט קאפ 

און מוח און אלעס איז געווען קלאר.
אויך ביים דאווענען שחרית נאכדעם האט דער תלמיד געשפירט וויאזוי ער קען שוין ווייטער 
זיך קאנצענטרירן און אינזין האבן. ער האט געדאוונט מיט א ברען און א געפיהל ווי אמאל. ער 

האט נישט פארשטאנען וואס האט יעצט פאסירט.
* * *

אין טאג הושענא רבא פלעגט דער בעל שם טוב אויפנעמען זיינע תלמידים אויף א ספעציעלע 
שמועס אנגעזאפט מיט קדושה און טהרה. יעדער תלמיד איז אדורך פאר אים אין זיין רייע, ווען 
פון פריער האט ער אין זיינע געדאנקען אנגעגרייט עפעס א דבר תורה, א שאלה צו א חידוש, 
און נאכדעם איז ער צוגעגאנגען און עס איבער געזאגט. דער רבי האט רעאגירט אויף דעם, און 
נאכדעם פלעגט ער אויסזאגן פאר זיינע תלמידים באהאלטענע סודות איבער זיין צוקונפט וואס 

עס איז אפגעשריבן געווארן אויף זיי אויף דעם יאר, און נאך אזעלעכע זאכן.
יענעם יאר איז דער בעל שם טוב געווען זייער פרייליך, און ווען יענער תלמיד איז אדורך צו 
פרעגן זיין שאלה, האט דער בעל שם טוב אים געזאגט: זאג דו דעם ענטפער! און דער תלמיד 

האט נישט געדארפט אסאך טראכטן, ער האט באלד געענטפערט א קלארע ענטפער.
דערצייל מיר וויאזוי איז אריבער אויף דיר די לעצטע נאכט! – האט דער בעש“ט זיך געוואנדן 
צו זיין תלמיד און דער איבערראשנדער תלמיד האט נישט געקווענקלט. ער האט דערציילט 
איבער זיינע געדאנקען אין גדלות הבורא, אויף די ביישפיל וואס איז אים איינגעפאלן אין זיין 
מוח איבער די טאביק בלעטער, און אויף זיינע חרטה געפילן אויף דעם וואס ער האט דן געווען 

זיין חבר לכף חובה.
האט דער בעש“ט אים געזאגט: דו זאלסט וויסן אז ווען דו האסט געטראכט שלעכטס אויף דיין 
שיער  שוין  איז  ער  און  קטרוג,  מורא‘דיגע  א  יענעם  אויף  הימל  אין  געווארן  נתעורר  איז  חבר, 
געשטראפט  ביזסט  דו  אויך  רח“ל.  וועלט  דער  פון  גיין  אוועק  זאל  ער  געווארן  געשטראפט 
געווארן מיט דעם  וואס מ‘האט אוועק גענומען פון דיר די מוחין און דו האסט נישט געקענט 

אינזין האבן ביים דאווענען און ביים לערנען.
זיי יעצט אויף דיר מקבל אז דו וועסט שוין נישט מער דן זיין דיינע חבירים נאר לכף זכות, און 
דורך דעם וועסטו זוכה זיין אז מ‘וועט אויך דיר דן זיין לכף זכות און דיינע מעשים וועלן זיין 

באוויליגט פארן אויבערשטן.
’אמונת צדיקים‘ אות כו

’חלק‘ און נישט ’נתן‘
”ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶל“ (יז יד)

אין די קאפיטל פון די הלכות פון א קעניג זענען פארהאן הונדערט מיט אכט און דרייסיג 
ווערטער, וויפיל עס באטרעפט ’חלק‘, וועגן דעם האבן די חכמים מתקן געווען די נוסח 
ליראיו“,  מכבודו  ”שחלק  קעניג:  אידישער  א  מ‘זעהט  ווען  מ‘זאגט  וואס  ברכה  די  פון 
אנדערשט ווי ביי די ברכה וואס מ‘זאגט ווען מ‘זעהט א קעניג פון די אנדערע פעלקער: 

”שנתן מכבודו לבשר ודם“ (ברכות נח א).
’שפתי כהן‘ לר“מ הכהן מצפת

ווען האט פנחס געדאוונט

”ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה“ (יח ג) 
רש“י טייטש (ע“פ חולין קלד ב) אז די כהנים האבן זוכה געווען צו באקומען די ’לחיים‘ אלץ 
א באלוין אויף די תפילה פון פנחס, אזוי ווי עס שטייט (תהילים קו ל) ”ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל 

ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“.
אבער  געדאוונט,  פנחס  האט  ווען  און  וואו  קלאר  געשריבן  ארויס  נישט  איז  תורה  אין 
מיר קענען עס פארשטיין פון די נוסח וואס מיר זאגן ביי די סליחות: ”מי שענה לפנחס 
בקומו מתוך העדה הוא יעננו“, אז אין די צייט וואס פנחס האט זיך אויפגעשטעלט פון 
די אידן האט ער געדאוונט, אזוי ווי עס שטייט (במדבר כה ז): ”ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן 
ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַוָּיָקם ִמּתֹו ָהֵעָדה“. און די דורשי רשומות האבן געזאגט אויף דעם פסוק: 

”פינחס - אלעזר“ זענען בגימטריה ’תפלה‘ (יכהן פאר שם).

אפילו נאר די זכות פון קריאת שמע אליין

”ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה“ (כ ג)
אויף דעם פסוק שרייבט רש“י אין נאמען פון די גמרא אין מסכת סוטה (מב א): ”אפילו 
ענק האבן נישט נאר די זכות פון קריאת שמע אליין, זענען ענק ווערד אז השי“ת זאל 

ענק העלפן“.
פון וואו לערנען מיר דאס? האט דער מהרש“א (ח“א סוטה שם) ערקלערט: פון דעם וואס 
”ַאֶּתם  רבים:  בלשון  ממשיך  איז  און  ֲאֵלֶהם“  ”ְוָאַמר  רבים:  בלשון  אן  הייבט  פסוק  דער 
ְקֵרִבים ַהּיֹום“ וגו‘, אבער ”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל“ שטייט בלשון יחיד, מיט דעם האט די תורה אונז 

געוואלט לערנען אז אויך די זכות פון קריאת שמע אליינס קען באשיצן אויף די אידן. 
פון  רב  דער  זצ“ל  ספעקטאר  אלחנן  יצחק  רבי  גאון  דער  האט  חז“ל,  פון  דרש  די  מיט 
ישראל  יאבד  ואל  ישראל  שארית  שמור  ישראל  ”שומר  תפילה:  די  געטייטש  קובנא 
פאלק  אידישע  דאס  אפהיטן  זאל  ער  השי“ת  פון  בעהטן  מיר  ישראל“;  שמע  האומרים 
’שמע ישראל‘ אליינ‘ס (’אעירה  אויך ווען זייער גאנצע עבודת ה‘ באשטייט נאר פון זאגן 

שחר‘ סוטה מב א)

* * *
עס איז אינטערסאנט אנצייכענען וואס דער גאון רבי צבי הירש פארבער דער תלמיד פון 
איז  וואס  צייטונג  אונגארישע  א  פון  איבערגעשריבן  האט  בלאזער  איצאל‘ע  רבי  הגה“צ 
ארויס געקומען אינמיטן די ערשטע וועלט‘ס מלחמה, אין דעם טאג י“ט תמוז תרע“ו, 
סאלדאט  גוי‘שער  א  וואס  בריוו  קריטיש-וויכטיגע  א  געדרוקט  געווען  איז  דארט  וואו 
האט געשיקט צו זיין ווייב פונעם פראנט וואו דארט האט ער זיך געפינען וואו ער האט 
געקעמפט צוזאמען מיט די אונגארישע מיליטער: ”איך בעהט פון דיר, בעהט פון אונזער 
אידישן שכן חיים זאל דיר ערקלערן די אפטייטש פון די ווערטער ’שמע ישראל‘; ווייל 
ווי  אראפ  פאלן  סאלדאטן  די  און  באמבעס  די  אונז  העכער  פליעהן  עס  ווען  שטענדיג 
זאנגען נאכן שניט, שרייען די אידישע סאלדאטן ’שמע ישראל‘ און זיי ווערן געראטעוועט 
פון טויט. וועגן דעם באלד ווען ער וועט דיר ערקלערן די באדייט פון די ווערטער לאז 
עס מיר צו וויסן טוהן, כדי אז ווען איך וועל זיין חלילה אין א לעבנ‘ס געפאר, וועלן איך 

געראטעוועט ווערן דורך די ווערטער“.

אמונה דורך הערן און נישט דורך אויספארשטן

אויף די אויבנדערמאנטע ווערטער פון חז“ל פלעגט הגרש“ז אויערבאך פרעגן: לכאורה 
די עיקר פון קריאת שמע ליגט אין די ווערטער ”ה‘ אלוקינו ה‘ אחד“, און אויב די כוונה 
פון די פסוק איז אויף קריאת שמע, פארוואס האט די תורה דאס מרמז געווען אין די 
ווערטער ’שמע ישראל‘ וואס לכאורה האט עס נישט קיין באזונדערע באדייט פאר זיך?

ווערטער  די  אין  אז  לערנען  זיך  מיר  קענען  דעם  פון  הגרש“ז,  דער  געזאגט  האט  נאר, 
פון  קומט  השי“ת  אין  אמונה  אונזער  יסוד:  שטארקער  א  יא  זיך  געפונט  ישראל‘  ’שמע 
דורך  נישט  און  רבי,  זיין  פון  תלמיד  א  און  טאטע  זיין  פון  הערט  קינד  א  וואס  ’הערן‘, 
אויספארשטן. און דאס קענען מיר אריינלערנען פשט אין די ווערטער פון חז“ל: ’שמע 
אין  אמונה  ענקער  וואס  זכות  אין  דוקא  איז  מלחמה  די  אין  הצלחה  ענקער   – ישראל‘ 

השי“ת קומט נאר פון ’הערן‘ און נישט דורך אויספארשטן (הליכות שלמה תפילה עמ‘ שסז).

על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע

”ְוִנְּגׁשּו ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם ָּבַחר ה‘ ֱאֶקי ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ְּבֵׁשם ה‘ ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב 
ְוָכל ָנַגע“ (כא ה)

אויב די כהנים וואלטן ריכטיג אינזין געהאט ביי די ברכת כהנים אין די ווערטער ”וישם 
לך שלום“ – וואלט ווען נישט אויסגעבראכן קיין שום קריג צווישן די אידן און אוודאי אז 
קיינער וואלט ווען נישט גע‘הרג‘עט געווארן, און אויב עס האט יא פאסירט, איז זיכער אז 
זיי נישט האבן ריכטיג אינזין געהאט, און עס איז גערעכנט ווי דורך זייער מויל איז דער 

מענטש גע‘הרג‘עט געווארן.
’אור התורה‘ [פון רבי מנחם צבי טאקסין]

די פארדינסטן פון די מתים פון א קדיש און א ברכה

”ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת“ (כא ח)
”אשר  לעבעדיגע,  די  ד.מ.   – לעמך“  ”כפר  חז“ל:  דרש‘ענען  רי)  פיסקא  (שופטים  ספרי  אין 
פדית“ – ד.מ. די טויטע. פון דא לערנט ארויס דער רבינו בחיי אין אונזער פרשה אז די 
מתים האבן א פארדינסט און א כפרה פון דעם וואס די לעבעדיגע זאגן אויף זיי קדיש 

אדער א ברכה ווען עס געפינען זיך א ציבור אין שוהל.

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

די טאביק פושקע האט געאורטיילט 
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