
פרשת קרח

בס"ד

די וואס ווערן אויפגערופן צו די תורה אין די מועדים
"ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם" (טז ב)

דער ראדעוויצער רב רבי יצחק קאנשטאט האט געטייטש בדרך 
צחות:

אין 'מגן אברהם' (או"ח קלו א) ווערט געברענגט דער פסק פונעם 
מהרי"ל אז אין די ימים טובים דארף מען צום ערשט אויפרופן 
צוליב  אז  זאגן  מען  קען  דעם  לויט  קהילה.  די  פון  מנהיגים  די 
טיטול  מיטן  העדה  נשיאי  די  אנגערופן  תורה  די  האט  דעם 

"ְקִרֵאי מֹוֵעד", ווייל זיי זענען עולה צו די תורה אין די מועדים.
'לוח ארז החדש' 

'כולם' און נישט 'רובם'
"ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים" (טז ג)

"כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה" (רש"י)

פארוואס ערקלערט נישט רש"י פשוט פשט, אז אלע אידן פירן 
זיך בקדושה אזוי ווי השי"ת האט באפוילן אין פרשת קדושים 

(ויקרא יט ב): "ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני"?

ערקלערט דער גאון רבי שאול פון אמסטערדאם:

העולם  כל  על  מיר: "מלוך  בעהטן  דאווענען  ביים  השנה  ראש 
די  אויף  ג)  תקפב  (או"ח  ט"ז  דער  זיך  וואונדערט  בכבודך",  כולו 
מ'האט  וואס  נאך  איבעריג  ווי  אויס  זעהט  וואס  'כולו'  ווארט 
ווייל  אזוי:  ער  ערקלערט  העולם'?  כל  על  'מלוך  געזאגט  שוין 
די הלכה איז אז 'רובו ככולו', דארף מען קוועטשן און צולייגן: 
דער  אויף  איינער  זיין  נישט  זאל  עס  אז  כולו',  העולם  כל  'על 
אויבערשטנ'ס  דעם  אין  איינערקענען  נישט  וועט  וואס  וועלט 

קעניגרייך.

לויט דעם קען מען זאגן; אויב וואלט די כוונה פון דער פסוק 
געווען פשוט אז אלע זענען קדושים, וואלט מען אפגעלערנט 
פון דעם דאפלטן לשון: 'כל העדה כולם קדושים', אז גאנץ כלל 
ישראל איז אין די מדריגה אן קיין אויסנאם, פון וואו קען דען 
שמעו  "כולם  רש"י:  טייטש  דעם  וועגן  וויסן?!  צו  דאס  קרח 
כלל  גאנץ  געווען  איז  דארט  וואו  הגבורה"  מפי  דברים  בסיני 

ישראל.
'בנין אריאל'

* * *

ערקלערט  פסוק  דער  אין  לשון  דאפלטן  אויפן  הסבר  א  נאך 
הגרא"י שיין שליט"א ר"מ ישיבת תפארת ירושלים:

ביי די ברכת התורה בעהטן מיר: "ונהיה אנחנו וצאצאנו... כולנו 
זיך  טייטש  'כולנו'  ווארט  די  אז  זאגן  מ'קען  און  שמך",  יודעי 
פאלק  אידישע  גאנצע  דאס  אז  בעהטן  מיר  אז  פשט,  פשוט 
זאלן זיין יודעי שמך ולומדי תורתך, און מ'קען אויך זאגן אז די 
בקשה איז אויף די איכות – אז די תורה און די ידיעת השם זאל 
זיך אינגאנצן צושפרייטן אין אונז און עס זאל ווערן א טייל פון 

אונזער לעבן.

האט  קרח  אז  פסוק,  דעם  טייטשן  אויך  מען  קען  דעם  לויט 
אז  העדה'  'כל  פון  קדושה  מאס  גרויסע  די  שילדערן  געוואלט 
זייער קדושה איז אזוי גרויס אז 'כולם קדושים' – זייער גאנצע 

לעבנ'ס שטייגער איז ארומגענומען מיט קדושה.

'ברכת איש'

משה אמת ותורתו אמת
"ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ה' ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי א 

ִמִּלִּבי" (טז כח)

פארוואס  ְׁשָלַחִני"  ה'  "ִּכי  געזאגט:  האט  רבינו  משה  וואס  נאך 
דארף ער נאכאמאל זאגן: "ִּכי א ִמִּלִּבי"?

ערקלערט דער גרי"ז פון בריסק:

האט  קרח  וואס  חוץ  אז  דערציילן  אונז  קומט  פסוק  דער 
געלייקנט אין די זיבעטע כלל פון די י"ג עיקרי אמונה, אז "נבואת 
לנביאים,  אב  ושהוא  אמיתית  היתה  השלום  עליו  רבנו  משה 
אין  געלייקנט  אויך  ער  האט  אחריו",  ולבאים  לפניו  לקודמים 
דעם אכטן כלל, אז "התורה המצויה בידינו היא הנתונה למשה 
די  אלץ  דעריבער,  א).  י  סנהדרין  (ירושלמי  השלום"  עליו  רבנו 
כפירה אין די נבואה פון משה האט אים משה געזאגט: "ִּכי ה' 
ְׁשָלַחִני", און וועגן זיין כפירה אין די תורה צי ס'איז מן השמים 

האט ער צוגעלייגט און געזאגט: ִּכי א ִמִּלִּבי".

מיט וועט מען קלאר פארשטיין וואס חז"ל זאגן (ב"ב עד א) אז די 
וואס זענען איינגעשלינגען געווארן אין די ערד ביי די מחלוקת 
זיי  און  גיהנום  דער  פון  אריינגאנג  דעם  נעבן  שטייען  קרח  פון 
זאגן יעדן טאג: "משה אמת ותורתו אמת", ווייל מיט דעם זענען 

זיי מודה אין די צוויי זאכן וואס זיי האבן פריער געלייקנט.

'ישורון' כרך י' עמ' רחצ

דער וואס טוהט תשובה ווערט א אנדערער מענטש
"ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם 

א ה' ְׁשָלָחִני" (טז כט)

פרעגט האדמו"ר רבי אברהם פון טשעכנוב:

וויאזוי קען משה רבינו זאגן אזא צייכן מיט א זיכערקייט, עס 
קען דאך זיין אז קרח ועדתו וועלן תשובה טוהן און זיי וועלן 

נישט געשטראפט ווערן?

אין  געווען  מדייק  משה  האט  אומזינסט  נישט  ער:  ענטפערט 
ְיֻמתּון  ָהָאָדם  ָּכל  ְּכמֹות  "ִאם  געזאגט:  האט  און  ווערטער  זיינע 
זיין  נישט  עס  וועט  טוהן  תשובה  וועלן  זיי  אויב  ווייל  ֵאֶּלה", 

רמב"ם  דער  ווי  אזוי  מענטשן,  נייע  נאר  מענטשן,  די  'אלה' 
שרייבט (תשובה ב ד): "מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד 
לפני ה'... ומשנה שמו, כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה 

אותן המעשים".
'מקרא מפורש' [לרבי יצחק טרונק מקוטנא] עמ' 128

אנטלויפן צום דאווענען
ִּתְבָלֵענּו  ֶּפן  ָאְמרּו  ִּכי  ְלֹקָלם  ָנסּו  ְסִביבֵֹתיֶהם  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  "ְוָכל 

ָהָאֶרץ" (טז לד)

לויט דעם פשוט'ן פשט זענען די אידן אנטלאפן דערשרעקנדיג 
זיך פון דער גרודער, פרעגט דער גאון רבי שלמה קלוגער לויט 

דעם וואלט געדארפט שטיין: 'ָנסּו ִמקָֹלם'?

עס  ווי  אזוי  'קול',  אנגערופן  ווערט  תפילה  ער:  ערקלערט 
האבן  אידן  די  ווען  ַיֲעקֹב";  קֹול  "ַהּקֹל  כב):  כז  (בראשית  שטייט 
ערד  די  און  הדין  מידת  די  געווארן  נתעורר  איז  עס  אז  געזעהן 
זיי  זענען  ועדתו,  קרח  איינשלונגען  מויל  איר  געעפענט  האט 
באלד געלאפן 'ְלֹקָלם' – צו דאווענען און בעהטן רחמים אז זיי 

זאלן נישט געשעדיגט ווערן פון די מידת הדין.
'אמרי שפר'

דערציילן די גוט'ס פונקט ווי די שלעכט'ס
"ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה" (יז טו)

אין מדרש 'לקח טוב' טייטש ער 'וישב אהרן' אז אהרן איז צוריק 
צו משה דערציילן אז די מגיפה האט זיך אויפגעהערט.

זאגט הגר"ח קנייבסקי שליט"א: לויט דעם וועלן מיר פארשטיין 
"ְוַהַּמֵּגָפה  ווערטער:  די  מיט  פסוק  דער  זיך  ענדיגט  פארוואס 
"ַוֵּתָעַצר  יג)  (פס'  אויבן  שוין  שטייט  עס  וואס  כאטש  ֶנֱעָצָרה", 
דערציילן  געקומען  איז  אהרן  אז  דערציילן  צו  אונז  ַהַּמֵּגָפה"; 

פאר משה – אז די מגיפה האט זיך אפגעשטעלט.

א  צו  קומען  וואס  די  אז  לערנען  זיך  מיר  קענען  דעם  פון 
ערליכער איד בעהטן א ברכה, זאלן נאכדעם געדענקען קומען 
דארפן  נישט  זאל  ער  כדי  געהאלפן,  מ'ווערט  ווען  דערציילן 

ווייטער דאווענען.
'דרך שיחה'

עס ווערט דערציילט אויף א יונגערמאן וואס איז געקומען צו 
וואס  זוהן  זיין  אים  פאר  זיין  מזכיר  אמת'  'אמרי  דער  רבי  זיין 
מסוכנ'דיגע  א  אריבערגיין  דארף  און  געווארן  קראנק  איז 
געווארן  געזונט  איז  זוהן  זיין  ווען  נאכדעם  אבער  אפעראציע. 
האט ער נישט דערציילט פאר זיין רבי. אין איינע פון די טעג 
רבי'נס  דעם  מיט  געשריבן  פאסט-קארטל  א  ער  באקומט 
תיבות  ראשי  מיט  אים  ער  שרייבט  דארט  וואו  האנטשריפט, 
דעם פסוק (ירמיה ד כב): "ֲחָכִמים ֵהָּמה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב א ָיָדעּו", 
ד.מ. אז עס איז נישט קיין קלוגע זאך צו דערציילן פאר א רבי 
איז  וואס  גוט'ס  די  דערציילן  נישט  און  שלעכט'ס,  דעם  נאר 

געקומען שפעטער'.
'מרביצי תורה מעולם החסידות' ח"ה עמ' סב

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
מועדים די

פע ם

דערמאנען היינטיגע צייטן דעם שם הוי"ה 
"ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּת ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהאֶֹהל" (יח ג)

"ָּכל ָהאֶֹהל" – איז בגימטריה 'אמן'; אין בית המקדש האט 
מען געזאגט דעם שם הוי"ה אזוי ווי עס שטייט געשריבן 
חרוב  ליידער  איז  עס  ווען  צייטן  היינטיגע  א).  לח  (סוטה 

מעלה  די  צו  צוקומען  מיר  קענען  זינד,  אונזערע  צוליב 
'אמן'  ענטפערן  צו  מקפיד  מ'איז  וואס  דעם  דורך  נאר 
(וואס דאס איז די גימטרייה פון די צוויי שמות הוי"ה און אדנ"י), און 

מקיים  צו  זוכה  זענען  דעם  אויף  מקפיד  זענען  וואס  די 
זיין דעם ציווי: "ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּת ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהאֶֹהל".

ספר הגימטריות אות לח

‡מן ענטפערט מען. ˆו ברכו˙ ‡יז מען זוכה.

הרה"˜ רבי ˜לונימוס ˜למן הלוי עפ˘טיין
 „ער בעל 'מ‡ור ו˘מ˘' (נלב"ע ‡' ˙מוז ˙˜פ‚) ה‡ט ‚עטייט˘:

ן";  ָ‡מ≈ ן ו¿ ַע„ ָהעֹוָלם ָ‡מ≈ ָהעֹוָלם ו¿ ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ≈̃ לֹ רּוך¿ ה' ‡¡ עס ˘טייט ‡ין ˙הלים (מ‡ י„): "ּבָ
‚עטוהן  ווערט  וו‡ס  יחו„  „עם  „ורך  ‡ז  לערנען,  ‡ונז  ˜ומט  ל˘ון  „‡פלטער  „ער 
נ˙עורר „עם ‡ויבער˘טנ'ס  ווערט  עס  נמ˙˜ „י „ינים ‡ון  ווערן  ענטפערן ‡מן  „ורך 
‚וט'ס˜ייט ˆו ממ˘יך זיין חס„ים טובים, ‚וטע פרנסה, לעבן ‡ון ‡לעס ‚וט'ס, "מהעולם 
י˘ר‡ל  כנס˙  העליון ˆו „י  עו לם  וו‡ס ‡יז ‡ין  הברכה  מ˜ור  פון „ער  העולם" –  וע„ 
'מ‡ור ו˘מ˘' פר' וי‚˘ וו‡ס זענען ‡ין „עם עולם ה˙ח˙ון. 
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ערשטע  די  בעפאר  חדשים  געציילטע  פאסירט  האט  דאס 
יהודה  צבי  רבי  אויסגעבראכן,  האט  מלחמה  וועלט'ס 
מעלצער  זלמן  איסר  רבי  הגאון  מרן  פון  זוהן  דער  מעלצער, 
זצ"ל דער בעל 'אבן האזל', אין דעמאלטס אלט געווען פופצן 
איז  וואס  סלוצק  אין  געוואוינט  האבן  עלטערן  זיינע  יאר. 
געווען אונטער די הערשאפט פון די רוסישע רעגירונג, און די 
ישיבה וואו דארט האט ער געלערנט האט זיך אויפגעהאלטן 
אין א שטעטעלע וואס איז געווען אונטער די הערשאפט פון 

פולין.
אין יענע צייט האבן די בני הישיבות מקיים געווען דער ציווי 
מיטן גאנצן זינען פון די ווארט.  'הוי גולה למקום תורה'  פון 
די  אריבער  איז  עס  ווען  זמן,  ווינטער  אנהייב  ביים  באלד 
סוכות טעג, האבן זיי גענומען דעם שטעקן און אנגעהויבן צו 
וואנדערן דעם לאנגן און שווערן וועג פון זייער וואוינונג ביז 
צו די ישיבה, וואו דארט האבן זיי פלייסיג געלערנט אין לויף 
פון אגאנץ ווינטער, און בעפאר יו"ט פסח האבן זיי זיך צוריק 

געקערט צו זייערע עלטערנ'ס הייזער צו זיין יו"ט אין שטוב.
עס איז אנגעקומען חודש ניסן, דער בחור'ל צבי יהודה וואס 
פאמיליע  זיין  צו  בענקעניש  מיט  פול  געווען  איז  הארץ  זיין 
ווייל  אבער  פסח,  יו"ט  אויף  גיין  אהיים  געוואלט  האט 
דעמאלטס האבן שוין אנגעהויבן צו בלאזן מלחמה ווינטן אין 
איירופא, איז דער וועג וואס גייענדיג אהין - קען מען זאגן - 
איז עס אריבער אויף אים גאנץ גרינג, איז אויף צוריק געווארן 

שווער ביז אוממעגליך.
געציילטע טעג בעפאר יו"ט פסח, נאך אסאך מיטמאכענישן 
די  אין  געשטאנען  ענדליך  פוס  זיינע  זענען  יסורים,  און 
גרעניץ-שטאט נאנט צו סלוצק. כוואליעס פון געפיהל האבן 
נישט  איז  שטאט  היים  זיין  צו  ביז  הארץ,  זיין  איבערגעפולט 
אזוי ווייט, און אין זיין הארץ האט ער שוין געטראכט פון די 
ווארימע קבלת פנים וואס ער וועט באקומען אהיים קומענדיג 

נאך אזא לאנגע צייט וואס זיי האבן זיך נישט געטראפן.
מארק,  די  פון  צענטער  די  צו  צוגעגאנגען  איז  בחור'ל  דער 
רייזנדע,  אויף  ווארטן  און  זיצן  עגלות  בעלי  די  פלעגן  דארט 
ער  וויאזוי  אינטערעסירט  זיך  ער  האט  שטילערהייט  און 
אן  זיין  קען  עס  וואס  שנעלסטע  דאס  אהיים  אנקומען  קען 
אים  האבן  זיי  רעגירונג.  די  פון  פארדאכט  די  ערוועקן  צו 
געענטפערט אז א גרופע פון זיי וואס וואוינען אין די אנדערע 
זייט גרעניץ גרייטן זיך ארויס גיין אויפן וועג צוועלעף אזייגער 
ביינאכט, דעמאלטס, אין די שוץ פון די פינסטערניש האפן זיי 
אז עס וועט זיי געלונגען אריבער צו גיין די קורצע וועג און זיך 
פארמיידן פון די אויגן פון די שטרענגע וועכטער ביים גרעניץ.
דער בחור'ל קוקט אויף זיין זייגער, די צייט איז דריי אזייגער 
זיך  ביזן  שעה  ניין  גאנצע  געהאט  האט  ער  נאכמיטאג, 
ארויסלאזן אויפן וועג, און אלץ א זוהן צו אזא חשוב'ן טאטן 
אויסנוצן.  עס  וויאזוי  מאל  צוויי  געטראכט  נישט  ער  האט 
איז  וואס  שוהל  רואיגע  א  צו  טריט  זיינע  געאיילט  האט  ער 
די  פון  גמרא  א  ארויסגענומען  האט  ער  געגנט,  איז  געווען 
ספרים שאפע און ביז א קורצע צייט איז ער שוין געווען טיף 

אריינגעטוהן אין די סוגיא.
אסאך  פון  לויף  אין  אזוי  זיצן  געקענט  האט  בחור  דער 
צו  אנגעהויבן  פלוצלינג  ער  האט  שעה  א  נאך  אבער  שעה'ן, 
א  געהאט  האט  ער  אומרואיגקייט,  א  הארץ  אין  זיך  ביי  פילן 
אינערליכער געפיהל אז זיינע פלענער קענען זיך ענדערן און 

ער דארף זיך צואיילן בעפאר עס וועט זיין שפעט.
האט  ער  פלאץ,  זיין  פון  אויפגעשטעלט  שנעל  זיך  האט  ער 
פלאץ  איר  אויף  געלייגט  צוריק  עס  און  גמרא  די  געקושט 
מיט  לויפן  צו  אנגעהויבן  באלד  האט  און  שאפע,  ספרים  אין 
אנגעקומען  דארט  איז  ער  ווען  מארק.  די  צו  כח  גאנצן  זיין 
די  פון  שיירא  די  אז  וואונדער  זיין  צו  באמערקט  ער  האט 
וועגענער וואס האט אים געדארפט פירן קיין סלוצק האט זיך 
שוין ארויסגעלאזט אויף איר וועג, אסאך שעה'ן בעפאר דער 
אים  איז  שווערעקייט  גרויס  מיט  אבער  צייט.  באשטימטע 
געלונגען צו אפשטעלן איינע פון די וועגענער און אריינטאנצן 

אין איר.
האבן  באקומען  האבן  מיר  וואס  אינפארמאציע  נייע  די  'פון 
ארויסלאזן  זיך  זאלן  מיר  זיך  לוינט  עס  אז  פארשטאנען  מיר 
אויפן וועג ווי שנעלער', האט דער בעל עגלה אים ערקלערט 
'עס  איילעניש,  דעם  אויף  אינטערעסירט  זיך  האט  ער  ווען 
הינטן',  פון  באהאלטן  צו  פראבירן  זיך  זאלסט  דו  זיך  לוינט 
פון  עק  די  אויף  ווייזנדיג  אנגעטראגן  עגלה  בעל  דער  האט 
אז  אויסזוכטן  אסאך  פארהאן  זענען  צייט  אזא  'אין  וואגן,  די 
ער  האט   – באמערקן'  אונז  זאלן  גרעניץ  ביים  וועכטער  די 

צוגעלייגט טרוקענערהייט.
בחור  דער  האט  רב',  סלוצקער  דער  פון  זוהן  דער  בין  'איך 
ערקלערט דעם בעל עגלה, מיט א האפענונג אז דער גוטער 
נאמען פון זיין פאטער איז אנגעקומען צו זיינע פארגרעבטע 
באקאנט  נאמען  זיין  איז  גויים  די  צווישן  אויך  ווייל  אויערן, 
געווען אלץ א הייליגער איד, 'איך בעהט דיר, אויב א סאלדאט 
פראביר  וועג,  אויפן  אפשטעלן  מיך  וועט  פאליציאנט  א  צו 
אים ערקלערן אז בין נאר א יונג קינד וואס וויל אהיים גיין צו 

זיין עלטערן'ס הויז'.
דער בעל עגלה האט צוגעהערט צו זיינע רייד און האט אים 
בחור  דער  אבער  געבעהט,  זיין  ערפילן  צו  צוגעזאגט  באלד 

איז אינגאנצן נישט געווען רואיג. אלץ איינער וואס איז שוין 
האט  וועגן,  די  אויף  מיטמאכענישן  פארשידענע  אריבער 
און  כוונה  מיט  הדרך  תפילת  צוזאגן  איינגעוואוינט  זיך  ער 
התלהבות. יעצט, ווען די סכנה איז געשטאנען פאר אים האט 

דאס אים מער ערוועקט עס צו זאגן מיט מער כוונה.

ווען ער איז אנגעקומען צו די ווערטער: 'ותתננו לחן ולחסד 
ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו', האבן טרערן אנגעהויבן צו 
רינען פון זיינע אויגן, עפעס אינערליך האט אים צוגעברענגט 
ער זאל איבער זאגן די בקשה צוויי דריי מאל מיט א געוויין 
און מיט א ספעציעלע כוונה, זיין שטימע האט זיך געשטיקט 

און קוים האט ער געקענט ענדיגן די תפילה.

שרעק  זיין  אז  געווארן  קלאר  אים  איז  מינוטן  עטליכע  נאך 
וועגענער  די  פון  שיירא  די  אומזינסט.  געווען  נישט  איז 
גרעניץ  פולישע  די  ביי  אפגעשטעלט  פלוצלינג  מען  האט 
צוגעקומען  זענען  סאלדאטן  אנגעוואפענע  (טשעקפוינט). 
אינהאלט,  איר  אונטערגעזוכט  האבן  און  וועגענער  די  צו 
נאכדעם האבן זיי געפרעגט יעדן בעל עגלה וואו אהין פארט 
ער, און ווען זיי האבן געענטפערט מיט א תמימות אז זייערע 
פון  זייט  אנדערער  דער  אויף  זענען  פאמיליעס  און  הייזער 
דער גרעניץ, איז געווען זייער אינטערסאנט אז די סאלדאטן 
אן  וועג  זייער  פארזעצן  עגלות  בעלי  די  פאר  געלאזט  האבן 

קיין איבעריגע פראגן.

לעצטע  די  צו  אנגעקומען  סאלדאטן  די  זענען  אט,  און 
דער  באהאלטן  זיך  האט  דעם  אין  וואס  שיירא,  די  פון  וואגן 
דער  אויך  האט  עגלות,  בעלי  אנדערע  די  ווי  אזוי  בחור'ל. 
אהיים  וויל  ער  אז  סאלדאטן  די  פאר  ערקלערט  עגלה  בעל 
גיין צו זיין פאמיליע אין סלוצק, אבער דעמאלטס איז איינער 
האט  ער  ווען  און  אונטן  פון  וואגן  די  צו  צוגעגאנגען  זיי  פון 

אריינגעקוקט האט ער באמערקט דעם יונגן אידישן בחור'ל.

האט  באהאלטן?',  אזוי  דא  זיצט  וואס  דער  איז  ווער  'און 
בעל  דער  און  סאלדאט,  דער  פון  שטימע  די  געדינערט 
האט  ער  בעפאר  מאל  צוויי  געטראכט  נישט  האט  עגלה 
דאס  געזעהן  יעצט  אים  וואלט  ער  ווי  פנים  א  אנגעשטעלט 
ער  וויאזוי  און  איז,  ער  ווער  נישט  ווייס  'איך  מאל:  ערשטע 

האט זיך אריינגעכאפט אין מיין וואגן!'.

'דו ביסט א שפיאן!' – האט דער סאלדאט באשטימט, און מיט 
א שטרעגן טאן, ווען ער שטעלט אן זיין רעוואלווער אקעגן 
'גיי שוין אראפ  דעם ציטערדיגער בחור'ל האט ער באפוילן: 

פונעם וואגן און קום מיט מיר!'.

זיינע קניה האבן געציטערט ווען ער האט אנגעהויבן נאכגיין 
דעם סאלדאט, ער האט גוט געוואוסט אז אין א מלחמה צייט 
איז דאס לעבן פון א מענטש, איבערהויפט דאס לעבן פון א 
האט  ער  הפקר.  ווי  סאלדאטן  די  פון  אויגן  די  אין  איז  איד, 
קליינע  יעדע  אויף  אז  קלאנגען  געהערט  צוריק  לאנג  שוין 
פארדאכט פון שפיאן טוהן די סאלדאטן באלד אורטיילן דעם 

פארדעכטיגן מיט שיסן צום טויט.

צו  פראבירט  ער  האט  וואגן  פונעם  אראפ  איז  ער  בעפאר 
ערקלערן פארן סאלדאט אז ער איז נישט קיין שפיאן נאר א 
תמימות'דיגער בחור'ל וואס וויל אהיים גיין צו זיינע באליבטע 
עלטערן וואס שוין א לאנגע צייט האט ער זיך נישט מיט זיי 
געטראפן. אבער דער סאלדאט האט נישט רעאגירט צו זיינע 
זיין  אים  אויף  צילן  צו  פארגעזעצט  האט  ער  נאר  ווערטער, 

געווער און אים צוגעאיילט ער זאל אים נאכקומען.

צבי יהודה וואס האט געפיהלט אז זיינע לעבן איז יעצט אין 
א סכנה, האט זיך געשטארקט אויף די ציטערדיגע געפיהלן 
וואס האבן זיך געשטארקט אין זיין הארץ און האט נאכאמאל 
שום  קיין  נישטא  איז  עס  אז  ווערטער  זיינע  איבערגעזאגט 
סיבה אז זיין שיקזאל זאל זיין אנדערשט פון די בעלי עגלות 
וואס מ'האט זיי פריער פריי געלאזט צו זייערע הייזער, און ער 
איז אויך אזוי ווי זיי, א תמימות'דיגער בחור'ל וואס וויל נאר די 

איין זאך, זיך צוריק קערן צו זיינע עלטערן.

פערציג מאל! נישט ווייניגער, האט דער בחור איבערגעזאגט 
געוואלט  נישט  האט  וואס  סאלדאט  דעם  פאר  ווערטער  די 
זיינע  ווען  גענומען  ארום  אים  האט  שרעק  טויט  א  צוהערן. 
פאליציי'שע  די  צו  אריינגאנג  די  נעבן  געשטאנען  זענען  פוס 
סטאנציע, אבער דעמאלטס איז פלוצלינג ווייעך געווארן די 
שטרענגע געזיכט פונעם סאלדאט, ער האט זיך אויסגעדרייט 

צום בחור'ל און געזאגט: 'גיי דיר געזונטערהייט!'.

אויף די מינוט האט ער געווארט, נאך בעפאר דער סאלדאט 
זאל קענען צוריק ציעהן האט ער שנעל געהויבן זיינע פוס און 

איז שנעל אנטלאפן פון דארט.

נאר ווען זיינע אפגעשוואכטע פוס זענען ענדליך געשטאנען 
אין  געזונט  און  פריש  הויז,  טאטנ'ס  זיין  פון  שוועל  די  ביי 
די  פארשטאנען  ער  האט  זעהל,  זיין  אין  און  קערפער  זיין 
ספעציעלע התרגשות וואס האט אים ארום גענומען זאגנדיג 
די ווערטער: 'ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל 
רואינו'. די גערירטע תפילה וואס ער האט געבעהטן זאגנדיג 

די תפילת הדרך האט אים יעצט געראטעוועט זיין לעבן.
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ותתננו לחן ולחסד... ובעיני כל רואינו

די שרפים זענען מעורר די אופנים
אין גמרא (חולין צא ב) שטייט: "די אידן זענען באליבט פאר השי"ת מער 
ווי די מלאכים, ווייל די אידן... דערמאנען דעם אויבערשטנ'ס נאמען 
און  וגו',  ה''  ישראל  'שמע  שטייט:  עס  ווי  אזוי  ווערטער,  צוויי  נאך 
די מלאכים דערמאנען דעם שם נאר נאך דריי ווערטער, אזוי ווי עס 
שטייט: 'קדוש קדוש קדוש ה' צבא-ות'". שפעטער פרעגט די גמרא: 
צוויי  נאך  שם  דעם  דערמאנען  מלאכים  די  אז  אויך  דאך  טרעפן  מיר 
'ברוך כבוד ה' ממקומו'? ענטפערט די גמרא:  ווערטער ווען זיי זאגן 

"'ברוך' – זאגן די אופנים".

פון די גמרא איז משמע אז די דרגה פון די אופנים איז העכער פון די 
מדריגה פון די שרפים וואס זאגן דעם שבח פון 'קדוש קדוש קדוש', 
די  און  ווערטער,  דריי  נאך  נאר  ה'  דעם  דערמאנען  שרפים  די  ווייל 
אופנים דערמאנען דעם שם נאך צוויי ווערטער אזוי ווי די אידן. און 
לכאורה איז עס זייער שווער צו פארשטיין, עס איז דאך באקאנט אז 

די מדריגה פון די שרפים איז גרעסער פון די אופנים?

מ'ערוך  ח"ט  בסוף  (נדפס  דרשות  זיינע  אין  השולחן'  'ערוך  בעל  דער 
די  פון  מדריגה  די  אז  קלאר  איז  עס  אז  ערקלערט  כא)  דרוש  השולחן', 

צ.ב.ש.  זעהן  מיר  ווי  אזוי  אבער  אופנים,  די  פון  העכער  איז  שרפים 
חלילה ביי א לויה פון א אדם גדול אז די מענטשן וואס קומען צו די 
מ'זאגט  ווען  נאר  וויינען,  צו  נתעורר  אליין  זיך  פון  נישט  ווערן  לויה 
שטערקער  זיין  געוויין  זייער  וועט  דעמאלטס  הספד,  דברי  ווארימע 
וואס  נאך  אופנים,  די  אויך  אזוי  אליין,  ספדן  דער  פון  געוויין  די  וואו 
זיי  ווערן  קדוש',  קדוש  'קדוש  זאגן  מיטן  לויבן  שרפים  די  הערן  זיי 
נתעורר אליינ'ס צו משבח זיין, און דורך דעם 'מתנשאים' – ווערן זיי 
דערהויבן אין זייער מדריגה 'לעומת השרפים' און זיי זאגן 'ברוך כבוד 

ה' ממקומו'.

זורע צדקות מצמיח ישועות
וואס  הימל  די  אין  אז  געברענגט,  ווערט  ב)  (קיד  תהילים  מדרש  אין 
זיין נאמען איז 'ערבות' פלאנצט איין דער אויבישטער די מעשים פון 
עס  ווי  אזוי  שכר,  זייער  פון  פירות  די  וואקסט  דארט  און  צדיקים  די 

שטייט (ישעיה ג י): "ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו".

דער טעם פארוואס מ'האט אנגעכאפט דעם לשון 'זריעה' דווקא אויף 
די מצוה פון צדקה, אזוי ווי חז"ל זאגן אויך (ב"ק יז א): "אין זריעה אלא 
צדקה, אזוי ווי עס שטייט (הושע י יב): "ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה", ערקלערט 
דער משגיח רבי ירוחם הלוי פון מיר ('מאמרי המשגיח' - אלול תשרי, מאמר 

קנג, וראה 'רוח חיים' אבות א ד):

אזוי ווי ביים איינזייען, דער וואס שטייט אין זייט און באטראכט דעם 
פויער וואס נעמט די בעסטע פון זיינע פירות און באערדיגט עס אין 
די ערד, וואונדערט זיך אויף דעם; אומזינסט ווארפט ער אוועק זיין 
גאנצע פלאג און הארעוואניע?! אבער דער קלוגער פארשטייט אז אין 
די ריכטיגע צייט ווען פון די קרענדיל ארויסוואקסן א בוים וואס אויף 
פרוכט.  געשמאקע  און  זיסע  טויזנטער  וואקסן  שפעטער  וועט  דעם 
אזוי אויך ביי די מצוה פון צדקה; דער וואס שטייט אין זייט פארשטייט 
פאר  אוועק  עס  גיט  און  געלט  זיין  מענטש  א  נעמט  פארוואס  נישט 
ווער  אבער  אליין?!  אים  פאר  געאייגנט  דאך  איז  געלט  די  אנדערע, 
ס'איז קלוג פארשטייט אז דער אויבישטער זייעט אן די צדקה און פון 
דעם וועלן ארויסוואקסן גרויסע ישועות, אזוי ווי די חז"ל זאגן (ילקוט 
זוכה  צייטן  פריערדיגע  די  אין  אבות  די  האבן  פב): "פארוואס  בראשית 

עולם  אין  אויך  און  המשיח  ימות  אויף  און  וועלט,  דער  אויף  געווען 
הבא? ווייל זיי האבן זיך באשעפטיגט מיט צדקה".

דער גאון רבי חיים וואלאזשינער ('רוח חיים' אבות ד א) האט צוגעלייגט 
דעם פסוק (הושע י יב): "ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד"; א מענטש 
קיין 'אנזייען' אויף דער וועלט א קליינע צדקה וואס ער האט געטוהן 
זיין  באקומען  ער  וועט  הבא  עולם  אין  אבער  ארימאן,  דעם  מיט 
מ'האט  וואס  לויט  נישט  זיך  מעסט  עס  ווייל  מער,  מאל  צעהן  שכר 
געטוהן, נאר לויט די הנאה וואס דער ארימאן האט געהאט דערפון. 
די הנאה קען זיין צעהן מאל מער פון וואס ער האט געטוהן, און אירע 
רעזולטאטן קענען נאך ארויסקומען אסאך צייט שפעטער, און דער 

שכר וואס ער באקומט וואקסט מיט.

ענדליך צו דעם קען מען זאגן אויף די מצוה פון ענטפערן אמן; דער 
דעם  צו  ברענגט  חבר,  זיין  פון  ברכה  די  אויף  אמן  ענטפערט  וואס 
חבר זאל זאגן די ברכה אויפן קול און מיט מער כוונה, און דורך דעם 
ביים  אויך  און  ברכות  די  זאגן  ביים  מער  און  מער  זיך  ער  שטארקט 
דער  ווי  אזוי  מצוה,  די  אין  אנדערע  מחזק  אויך  איז  און  דאווענען, 
קרענדיל וואס איז איינגעזייעט אין די ערד, דאס וואס ער האט געטוהן 
זעהט אויס קליין און נישטיג, אבער זיינע רעזולטאטן זענען גרויס אן 

צו קענען שאצן, און דער שכר וואקסט אויך מיט.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון יוצר אור (ח)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ותתננו
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