
פרשת מטות מסעי

בס"ד

צוויי זאכן וואס פעלן אויס פארן דאווענען
"ַנְחנּו ַנֲעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה'" (לב לב)

'בעל הטורים' ברענגט נאך צוויי פסוקים וואו עס שטייט  דער 
די ווארט 'ַנְחנּו': א. "ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו" (בראשית מב יא), ב. 

"ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו" (איכה ג מב).

רבי  גאון  דער  ערקלערט  פסוקים  דריי  די  פון  פארבינדונג  די 
יוסף ליבערמאן שליט"א:

מרמז  איז  ֲחלּוִצים"  ַנֲעבֹר  פרשה: "ַנְחנּו  אונזער  אין  פסוק  דער 
"חלוצי  טייטש  איז  'ֲחלּוִצים'  ווייל  התפילה,  כח  דעם  אויף 
געווער  די  איז  תפילה  די  און  ג),  לא  לעיל  (רש"י,  מזוינים"  צבא 
כב): "ְּבַחְרִּבי  מח  (בראשית  טייטש  אונקלוס  ווי  אזוי  אידן,  די  פון 
ּוְבַקְׁשִּתי" - 'בצלותי ובעותי' וואס איז טייטש 'מיט מיין תפילה 

און געבעהט'.

די צוויי אנדערע פסוקים לערנען אונז צוויי ענינים וואס פעלט 
אויס בעפאר מ'דאוונט: א. "ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו" – אזוי ווי 
דער מגן אברהם (ריש סי' מו) ברענגט אין נאמען פון דער אר"י 
אז פארן דאווענען דארף יעדער איד מקבל זיין אויף זיך ליב צו 
האבן יעדן איד ווי זיך אליינ'ס. ב. "ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו" – יעדער 
אזוי  און  דאווענען,  פארן  זיין  מתוודה  אמת'דיג  זיך  דארף  איד 

וועט זיין תפילה אנגענומען ווערן לרצון לפני ה'.

'רבי עקיבא ותורתו' עמ' עב

ליינען די מסעות אן קיין הפסק
"ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ה'" (לג ב)

בעל  דער  ווי  אזוי  גע'פסק'נט  ווערט  ח)  (תכח  אברהם'  'מגן  אין 
מען  דארף  מסעות  מ"ב  די  אז  פרשה,  אונזער  אין  המור'  'צרור 
דעם  אקעגן  זענען  מסעות  מ"ב  די  ווייל  הפסק,  קיין  אן  ליינען 

שם המפורש וואס עס האט אין זיך מ"ב אותיות.

ישיבת  ראש  שליט"א  גארעוויץ  אברהם  רבי  גאון  דער 
געיטסהעד, שטעלט צו די הלכה צו די הלכה אין שולחן ערוך 
ד'  די  האלטן  מען  דארף  נענועים  די  בשעת  אז  יא)  תרנא  (או"ח 
נאמען  אין  ערקלערט  יד)  (ס"ק  ט"ז  דער  וואס  צוזאמען,  מינים 
פון דער ריקנטי, אז די טעם איז ווייל די ד' מינים זענען אקעגן 
אפטיילן  נישט  מ'טאר  וואס  הוי"ה  שם  די  פון  אותיות  פיר  די 

צווישן זיי.

מיט דעם קען מען אויך פארענטפערן די קשיא פון די ראשונים 
נאכאמאל  דא  תורה  די  האט  פארוואס  פרשה  אונזער  אין 
אויסגערעכנט אלע מסעות, כאטש אז א טייל פון זיי האבן מיר 
זאלן  מיר  כדי  נאר  פרשיות;  פריערדיגע  די  אין  געלערנט  שוין 
מגן  דער  ווי  אזוי  זיי  צווישן  הפסק  קיין  אן  ליינען  קענען  עס 

אברהם פסק'נט. 
'אור אברהם'

תפילה בציבור פארמיידט קטרוגים
"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ָׁשֶפר ַוַּיֲחנּו ַּבֲחָרָדה: ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" 

(לג כד-כה)

א וואונדערליכער רמז איבער די מעלה פון תפילה בציבור האט 
געטייטש רבי ישעיה ראמאנין פון די רבנים אין ווענעציע:

"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ָׁשֶפר ַוַּיֲחנּו ַּבֲחָרָדה" – ווער עס האט זיך אוועק 

געווען  מקבל  האבן  מיר  וואס  וועג  תורה'דיגע  די  פון  גענייגט 
די  אין  מרומז  איז  (וואס  מעשים  שיינע  די  פון  און  סיני  'הר'  אויפן 
ווארט 'שפר'), כדי אז ווען ער טוהט תשובה זאל ער נישט מורא 
עס  תפילה  זיין  אפהאלטן  וועלן  עבירות  זיינע  טאמער  האבן 
זאל נישט אנגענומען ווערן, "ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" - 
זאל  ער  עצה  די  איז  אים,  פון  ציטער  די  צונעמען  אוועק  כדי 
אז  פארזיכערט  ער  איז  דעמאלטס  און  ציבור  מיטן  דאווענען 
זיין תפילה וועט אנגענומען ווערן, אזוי ווי עס שטייט אין זוהר 
הקדוש (ויחי רלד א): 'בעפאר די תפילה גייט אריין צו איר פלאץ 
זי זאל באקרוינט ווערן, קוקט דער אויבישטער אויף די עבירות 
א  ביי  אבער  איז  אנדערשט  מענטש,  דעם  פון  מצוות  די  און 

תפילת רבים'.
'מוסר מלכים' (ווענעציע תק"ד) עמ' יד

במקהלות עם ברכו ה'
"ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" (לג כה)

אין  ראפשיצער:  נפתלי  רבי  פון  שוהל  דעם  אין  שהיה  מעשה 
"בפי  אויסגעלאזט:  האט  חזן  דער  ווען  וואכן  די  פון  איינע 
חסידים  ובלשון  תתברך  צדיקים  ובשפתי  תתרומם  ישרים 
תתקדש ובקרב קדושים תתהלל", האט איינער פון די חסידים 
געטראכט ביי זיך אין הארץ: איך בין דאך נישט פון די 'ישרים', 
די  און  'חסידים'  די  'צדיקים',  די  צווישן  פון  נישט  זיכער  און 
ווען  נאר  אויבערשטן?!  דעם  לויבן  איך  קען  וויאזוי  'קדושים', 
דער חזן האט פארגעזעצט זיינע ווערטער: "ובמקהלות רבבות 
עמך בית ישראל" האט ער זיך בארוהיגט; סוף סוף צווישן די 

'מקהלות רבבות ישראל' איז ער זיכער אריינגערעכנט...
דער חסיד איז שטארק איבערראשט געווארן, כאטש וואס ער 
האט פאר קיינעם נישט דערציילט זיינע געדאנקען, האט דער 
רבי אים געשיקט ביי די שבת'דיגע סעודה א פלאש וויין ווען ער 

זאגט אז ער גיט עס פאר דעם 'ובמקהלות'...

'חיי צבי', אז דאס איז מרומז אין  בדרך צחות שטייט אין ספר 
דעם פסוק: "ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה" – וויאזוי קען מען אוועק פארן פון 
א  מ'איז  אז  מ'פארשטייט  ווען   – ְּבַמְקֵהת"  "ַוַּיֲחנּו  ציטער?  די 

טייל פון די 'מקהלות רבבות עמך בית ישראל'.

די הנהגה פון רבי עקיבא
אין מסכת ברכות (לא א) שטייט: "רבי יהודה האט געזאגט: אזוי 
א  מיט  געדאוונט  האט  ער  ווען  געפירט,  עקיבא  רבי  זיך  האט 
הציבור,  טורח  דעם  צוליב  קורץ,  געדאוונט  ער  האט   – צבור 
און ווען ער האט געדאוונט אליין – האט מען אים אין אנהויב 

געטראפן אין די ווינקל און נאכדעם אין א אנדערע ווינקל".
האט געזאגט דער 'קדושת ציון' פון באבוב:

די הנהגה פון רבי עקיבא איז מרומז אין דעם פסוק:
האט  ציטער  הייליגע  א  וואס  כאטש   – ֵמֲחָרָדה"  "ַוִּיְסעּו 
צוגעברענגט פאר רבי עקיבא ער זאל זיך 'ציעהן' ביים דאווענען 
ער  ווען  דאך   – ְּבַמְקֵהת"  "ַוַּיֲחנּו  צווייטן,  צום  פלאץ  איין  פון 

האט געדאוונט מיטן ציבור האט ער 'גערוהט' אויף זיין פלאץ.
'מקח טוב'

אוהב שלום ורודף שלום
ַּבחֶֹדׁש  ָׁשם...  ַוָּיָמת  ה'  ִּפי  ַעל  הָָהר  הֹר  ֶאל  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  "ַוַּיַעל 

ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש" (לג לח)

אהרן  איז  פארוואס  געזאגט,  האבן  וואס  דא  איז  צחות  בדרך 
איז  עס  ווייל  חודש,  ראש  אום  דוקא  געווארן  נסתלק  הכהן 
דאך באקאנט אז עס זענען דא וואס פירן זיך צוזאגן תחנון ביי 
נישט  זיך  פירן  וואס  דא  ס'זענען  און  צדיק  א  פון  יארצייט  א 
אהרן  איז  קריגעריי,  א  און  מחלוקת  פארמיידן  צו  כדי  צוזאגן; 
הכהן וואס איז געווען א רודף שלום נסתלק געווארן אין א טאג 

'נמלצו לחכי'וואס מ'זאגט זיכער נישט קיין תחנון.

מיר בעהטן נישט אויף די גאולה 
ווען עס פעהלט אונז נישט קיין גשמיות

"ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל" (לה כה)
אין מסכת מכות (יא א) שטייט אז די מאמע פון דעם כהן גדול 
האט צוגעשטעלט עסן און קליידער פאר די וואס זענען געווען 
אין די ערי מקלט כדי זיי זאלן נישט דאווענען אויף איר זוהן אז 

ער זאל שטארבן.
איז  גלות  אין  געגאנגען  איז  וואס  דער  אריינטראכטן;  לאמיר 
אין  געגאנגען  זענען  וואס  עטליכע  נאך  מיט  איינזאם  דארט 
פון  אפגעהאקט  אינגאנצן  ער,  ווי  סיבה  זעלבע  די  צוליב  גלות 
דורך  וואס  וועג  איינציגסטע  די  קהילה;  זיין  און  פאמיליע  זיין 
דעם וועט ער קענען ארויסגיין פון זיין שווערן צושטאנד איז צו 
דאווענען אויף די פטירה פון דער כהן גדול, און צוליב עסן און 

קליידער האלט ער זיך אפ פון טוהן אזוי.
אויב  פארשטענדליך?  נישט  איז  עס  נארמאל?  זיך  הערט  עס 
מיר וועלן אריינטראכטן וועלן מיר זעהן אז מיר פירן זיך אויך 
אזוי; מיר געפונען זיך אין א לאנגן ביטערן גלות, ארומגענומען 
מיט רוחנית'דיגע און גשמיות'דיגע שוועריקייטן, און ווען מיר 
האבן ברייט פרנסה, דאווענען מיר נישט ווי עס דארף צו זיין 

אז מיר זאלן שוין ארויסגיין פון דעם גלות. וויאזוי קען דאס 
'אהל משה' [לרמ"י שיינערמאן]זיין?!

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

פע ם

און עס וועט נישט פעלן קיין 'אמן'
"ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש" (לא מט)

יהודה  "רבי  געברענגט:  ווערט  ז)  צו  (תנחומא  מדרש  אין 
בן גדיא האט געזאגט: יעדער וואס ענטפערט אמן אויף 
הבא.  עולם  אין  אמן  ענטפערן  צו  זוכה  איז  וועלט  דער 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאקֵי  ה'   ָּברּו" יב):  מא  (תהילים  שטייט  עס  ווייל 
ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן" - אמן אין עולם הזה און 

אמן אין עולם הבא.

שימלויער  דער  געזאגט  האט  מדרש  דעם  צו  רמז  א 
די  פסוק:  אונזער  פון  עהרנרייך  זלמן  שלמה  רבי  רב 
אונז  "ְוָאֵמן",  איז  ִאיׁש"  ִמֶּמּנּו  ִנְפַקד  "ְוא  תיבות  ראשי 
אמן  ענטפערן  צו  מקפיד  איז  וואס  דער  אז  לערנען  צו 
אויף דער וועלט וועט זוכה זיין אז עס וועט נישט פעהלן 
וואס  הבא,  עולם  אין  אמן  ענטפערן  צו  פון  פלאץ  זיין 
פסוק:  דער  אין  "ְוָאֵמן"  ווארט  די  מרמז  איז  דעם  אויף 

"ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן"
'אבן שלמה'

‡זוי ‰‡ט „ער ‰רמ"ע מפ‡נו ‡יינ‚עפירט
נפ' „' ‡ב ˘"פ

"ווי ‚וט ‡יז ‡יינ פירן ‡ז „ער ˘"ı ז‡ל ז‡‚ן „י ברכו˙ ‰˘חר ב˜ול 

‡יין  ‡ין  נעכטי‚ן  וו‡ס  „י  ‡ויך  נ‡ר  „‡ס,  נ‡ר  ני˘ט  ‡ון   ֈרם

ברכו˙, ‡ון  ז‡‚ן ‡ליין „י  יע„ער ‡ויפ˘טיין ‡ון  ז‡ל   ֈימערˆ

זיינע חברים ז‡לן ענטפערן ‡מן, ‡ון נ‡כ„עם ז‡לן זיי ‚יין ‡ין 

זיין  נ‡כ„עם  ‡ון  ברכו˙,  „י  ‡ליין  ז‡‚ט  עס  ווער  ‡ון  ˘ו‰ל. 

פרוי ‡ון זיינע ‚רויסע ‡ון ˜ליינע ˜ינ„ער ‡ויף „עם ‡ופן, ‡ין 

‚עז‡‚ט  ‡יז  זעלבע  „‡ס  ‡ון  מ‡ל‰.  יו˙ר  ‡‰ובים  רעים  לך 

נ‡כן  ˘ו‰ל ‡יינער  ברכו˙ ‡ין  ז‡‚ן „י  וו‡ס  פ‡ר „י  ‚עוו‡רן 
ˆווייטן"

˘ו"˙ ‰רמ"ע מפ‡נו סימן ˜ט

„ער ‡ר"י ‰˜„ו˘‡זוי ‰‡ט זיך ‚עפירט 
נפ' ‰' מנ"‡ ˘ל"ב

˘רייבט  ז"ל  ‡ר"י  „עם  פון  נ‡מען  וו‡ס "‡ין  „י  ˆו  ˆו‚ע‰ערט  ‰‡ט  ער  ‡ז  ‡ון מען,  ˘ו‰ל,  ‡ין  ‰˘חר  ברכו˙  „י  ‰ונ„ערט ז‡‚ן  ‚עווען  זענען  עס  ‡ויב  ‡מן ‡פילו  ‚עענטפערט  ער  ‰‡ט   – פסו˜י מענט˘ן  „י  ‡ינמיטן  ‡פילו  ‡ון  זיי,  ‡ון נ‡ך  ‚עווען  מפסי˜  ער  ‰‡ט  „זמר‰ 
‚עענטפערט ‡מן"

˘ערי ˙˘וב‰ ‡ו"ח ו ו

כות השחר בחברותא - מנהג רבותינו בידינו.
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א פרעמדער וואס איז אדורך אין די רייכע אידישע געגנט 
אין צענטער פון די שטאט מיאמי וואס איז אין פלארידא, 
האט זיכער באמערקט די שיינע געביידע פון די דארטיגע 

שוהל, וואס איז פון די שענסטע שוהלן אין אמעריקא.
די  פון  היינט  זענען  משפחות  מכובד'יגע  הונדערטער 
קביעות'דיגע מתפללים אין דעם שוהל, אבער ווייניג ווייסן 
צו דערציילן אז עס האט זיך אנגעהויבן מיט א טעגליכער 
היינט  דינט  וואס  דער   - ל.  הרב  וואס  שחרית  אויף  מנין 
אלץ דער רב פון דער שוהל - האט געגרינדערט מיט קוים 
עטליכע מתפללים, אין א קליינעם צימער'ל נאנט צו זיין 
זיך  און  געוואקסן  עס  איז  צוביסלעך  וואס  מנין  א  הויז, 
פארגרעסערט אויך אויף שבת און ימים טובים, אזוי ווייט 
אז אין לויף פון די צייט האט עס געצויגן צו זיך אסאך פון 
די איינוואוינער פון די געגנט וואס צוזאמען האבן זיי עס 

אהער געשטעלט וויאזוי עס זעהט היינט אויס.
זייער  געדארפט  זיך  ל.  הרב  האט  צייטן  ערשטע  די  אין 
אינטערסאנטע  אויסגעפינען  אויך  און  פלאגן  שווער 
מנין.  א  האבן  ער  זאל  אינדערפריה  יעדן  וויאזוי  וועגן 
טעקסי'ס  א  צו  קלינגען  געמוזט  ער  האט  איינמאל  נישט 
סטאנציע בעהטן זיי זאלן שיקן איינעם פון זייערע אידישע 
אים  האט  אנגעקומען  איז  דרייווער  דער  ווען  דרייווער'ס. 
טעקסי,  זיין  שטעלן  אוועק  זאל  ער  געהייסן  רב  דער 
אין  אריינגיין  און  (מונה-זייגער)  'מיטער'  די  אנשטעלן 
פרייז  די  באקומען  ער  האט  דאווענען  נאכן  ווען  שוהל, 

וואס איז געשטאנען אויף די 'מיטער'.
נישט  זיך  האט  עס  וואס  פעלער  געווען  אויך  זענען  עס 
געגנט.  גאנצע  די  אין  דרייווער  אידישער  קיין  געפינען 
דעם  אויף  ארויס  רב  דער  איז  פעלער  אזעלעכע  אין 
געשטאלט.  אידישן  א  נאכגעזוכט  און  גאס  דערנעבנדיגן 
אים  ער  האט  מענטש  אזא  געטראפן  האט  ער  ווען 
שיינערהייט געבעהטן ער זאל אריינקומען אין שוהל און 

משלים זיין די מנין.
אין איינע פון די טעג וואס דער רב איז ארויס אויפן גאס 
ווי זיין שטייגער, איז די גאס געווען מער ליידיגער ווי יעדן 
דער  האט  ווארטן  פון  מינוטן  עטליכע  נאך  אבער  טאג, 
אידישע  מיט  מענטש  עלטערער  א  געטראפן  ענדליך  רב 
שטריכן אויף זיין געזיכט, אנגעטוהן מיט א אפגעריבענעם 
הוט, וואס גייט טריט ביי טריט ווען ער ליינט זיך אן אויף 

זיין שטעקן.
אינטערסירט  זיך  רב  דער  האט  מיר",  "אנטשולדיגט 
יענער  האט  "יא",  איד?",  א  ביזסט  "דו  איידעלערהייט, 
געענטפערט אויפגערעגט, "אבער וואס גייט דיר עס אן?", 
"איך דארף זאגן קדיש נאך איינער פון מיינע קרובים און 
איך דארף א צענטער זאל משלים זיין דעם מנין" – האט 
אין  געוואוינט  געווען  איז  ער  ווי  אזוי  ערקלערט  ל.  הרב 

אזעלעכע פעלער צו ערקלערן.
געענטפערט  אלטער  דער  האט  אפ",  מיר  "לאז 
"עס  וועג,  זיין  ווייטער  גייט  ער  ווען  קאלטערהייט 
אינטערסירט מיך נישט קיין אידישקייט, און איך אייל מיך 

צו דעם קאפע-הויז צו עסן פרישטאג...".
אין די קומענדיגע מינוטן האט זיך ווייטער נישט אנגעזעהן 
א איד אין דעם גאנצן געגנט, און ווען ער האט באמערקט 
אז די אנדערע מתפללים פארלירן זייער געדולד, האט ער 
זיך געוואנדן צו דעם דערנעבנדיגן קאפע-הויז, דארט איז 
היינטיגן  דעם  אין  אריין  קוקט  ווען  אלטער  דער  געזיצן 
האט  ער  וואס  מאלצייט  די  אויף  ווארט  און  צייטונג, 

באשטעלט.
"איך בעהט דיר, טייערער איד", האט הרב ל. זיך געבעהטן, 
"איך מוז היינט האבן א מנין, און איך האב נישט צו וועמען 

זיך צו ווענדן נאר צו דיר".
אלטער  דער  האט  געדאוונט",  נישט  קיינמאל  האב  "איך 
געזאגט, אבער הרב ל. האט נישט נאכגעלאזט: "איך בעהט 
שוהל  אין  זיין  זאלסט  דו  נאר  דאווענען,  זאלסט  דו  נישט 
שוין  האב  "איך  אלע".  מיט  צוזאמען  'אמן'  ענטפערן  און 
ווייטער  יענער  האט  פרישטאג",  א  מיר  פאר  באשטעלט 
פראבירט זיך ארויסדרייען, "איך וועל דיר עס באצאהלן", 
זיך  האט  מענטש  דער  און  צוגעזאגט,  ל.  הרב  האט 
געמאכט:  קלאר  האט  ער  בעפאר  נישט  איבערגערעדט, 
אויך  זאלן  ענק  ענק,  מיט  דאווענען  צו  נישט  פלאן  "איך 

נישט פראבירן מיר צו געבן א טלית צי סידור".
אין לויף פון דעם גאנצן דאווענען איז דער אלטער געזיצן 
אויף זיין פלאץ וועט זיינע אויגן קלאצן אין די הוילקייט, 
זיין  מיט  געוויזן  אים  ל.  הרב  האט  מאל  צו  מאל  פון  און 
האנט אז יעצט דארף ער אויפפאסן וואס די ארומיגע טוהן, 
האט  און  אויערן  זיינע  צוגעלייגט  האט  מענטש  דער  און 

געענטפערט צוזאמען מיט אלעמען.
געדארפט  נאכאמאל  ל.  הרב  האט  אויפצומארגנ'ס 
ער  האט  נעכטן  ווי  אזוי  מנין.  זוכן  גאס  אויפן  ארויסגיין 
אויף  שטאט  גייט  אלטער  דער  ווי  באמערקט  אויך  היינט 
שוין  ער  האט  מאל  דאס  קאפע-הויז.  דעם  צו  וועג  זיין 
ער  האט  נעכטן  ווי  אזוי  אבער  געווען,  מסכים  שנעלער 

נאכאמאל באטאנט אז ער האלט נישט ביים דאווענען.
אינצווישן  איז  וואס   – מענטש  דער  איז  טאג  דריטן  דעם 
האט ער שוין געזאגט ווי אזוי מ'רופט אים 'מיסטער ש.' – 
שוין אנגעקומען מיט זיינע אייגענע כוחות צום שוהל, און 
אזוי אויך אין די קומענדיגע טעג. פאר הרב ל. וואס האט 
אלטער  דער  ווי  אויסגעזעהן  האט  זייט  די  פון  צוגעקוקט 
וועט מער פריש פון ווען ער האט אנגעהויבן צו דאווענען 
א  טרעפן  צו  אנגעהויבן  ענדליך  וואלט  ער  ווי  זיי,  מיט 

באדייט צו זיין לעבן.
האט  ש.  ווען  ביז  אריבער  איז  צייט  סאך  קיין  נישט 
צוגעשטימט צו נעמען אין זיין האנט א סידור, און נאכדעם 
נישט  אנהויב  אין  ש.  האט  תפילין  אויף  טלית.  א  אויך 
געוואלט הערן, נאר נאך וואס הרב ל. האט אים שטארק 
האט  ער  אבער  אנגענומען,  עס  ער  האט  געמוטשעט 
קומענדיגן  דעם  אין  נאר  טוהן  עס  וועל  "איך  געמאלדן: 

ערב ראש השנה!".
הרב ל. האט כמעט פארגעסן פון דעם ענין, אבער ש. האט 
אין  ערשינען  ער  איז  השנה  ראש  ערב  פארגעסן;  נישט 
שוהל אזוי ווי ער האט געזאגט, ווען אין זיין האנט האלט 
ער א פארשטויבטע און אפגעריבענע סאמעטענעם זעקל, 

פון דארט האט ער ארויסגענומען א פאר אלטע תפילין.
אין  טרערן  מיט  דערציילט  אלטער  דער  האט  "היינט", 
געבורט'ס  ניינציגסטע  און  דריי  מיין  איך  אויגן, "פייער  די 
אנגעטוהן  איך  האב  צוריק  יאר  אכציג  פאר  פונקט  טאג, 
פון  מאל,  לעצטע  דאס  און  מאל  ערשטע  דאס  תפילין  די 

דעמאלטס האב איך זיי נישט צוגערירט".
טרערן פון התרגשות זענען אויך גערינען פון די אויגן פון 
דעם רב ווען ער האט געהאלפן פאר דעם אלטן אנטוהן די 
תפילין אויף זיין קאפ; "עס זעהט אויס אויף דיר פונקט ווי 
א קרוין", האט ער אים געגעבן א קאמפלימענט, און זיינע 

אויגן האבן געגלאנצט.
מער  ש.  מיסטער  איז  יאר  קומענדיגע  די  פון  לויף  אין 
דערנענטערט געווארן צו אידישקייט, ער האט אנגעהויבן 
צו אנטוהן ציצית, האלטן שבת און עסן כשר'ס, ביז ער איז 
באגלייט  ל.  הרב  ווען  תשובה.  בעל  ריכטיגער  א  געווארן 
אים אין אלע זיינע שטאפלען, און גיט אים דאס פולסטע 

אויפמערקזאמקייט.
צייט  יענע  אין  איז  שייכות,  קיין  אן  צייט,  זעלבע  די  אין 
די  אין  איבערקערעניש  און  טויש  ריכטיגע  א  געווארן 
האבן  געגנט  די  פון  איינוואוינער  די  קהילה,  גאנצע 
זייער  אין  שוהל  דעם  פון  עקזיסטענץ  דאס  אנגענומען 
וואס  אינטערסירן  צו  אנגעהויבן  זיך  האבן  זיי  און  געגנט 
דארט טוהט זיך אפ. אזוי ווייט איז עס געגאנגען אז בעפאר 
תפילות  די  אויף  איינגעשריבן  זיך  האבן  נוראים  ימים  די 
אז  צוגעברענגט  האט  דאס  און  מתפללים,  הונדערטער 

הרב ל. זאל דארפן עקסטער גרייטן.
זענען  השנה  ראש  בעפאר  אינדערפריה  איין  אין 
קליינעם  דעם  פון  אריינגאנג  ביים  געווארן  אראפגעלייגט 
און  מחזורים  מיט  קעסטליך  צעהנדליגע  עטליכע  שוהל 
פולע  די  לטובת  געווארן  באשטעלט  זענען  וואס  ספרים 
געהאנדלט  מען  האט  צייט  זעלבע  די  אין  און  מתפללים, 
ווי  דערנעבן,  פלאץ  גרויסן  א  פון  פירערשאפט  די  מיט 

דארט האט מען פלאנירט צו דאווענען ברוב עם.
אין דעם אינדערפריה, ווען דער אלטער האט באמערקט 
דעם הויפן מחזורים וואס זענען געווען ביים אריינגאנג פון 
האט  ער  אויב  רב  ביים  אינטערסירט  זיך  ער  האט  שוהל 
שוין די געלט דערפאר, און ווען דער רב האט געענטפערט 

'ניין' האט ער צוגעזאגט: "איך וועל עס באצאהלן!".
דאס האט זייער איבערראשט דעם רב, ווייל דער אלטער 
איז שטענדיג געגאנגען אנגעטוהן ווי א ארימאן, אבער די 
יום  מוצאי  אפגעווארט  אים  האט  איבערראשונג  גרויסע 
הונדערטער  די  אקעגן  אויסגערופן  האט  ער  ווען  כיפור, 
מ'גייט  אז  זאל,  דעם  אנגעפיהלט  האבן  וואס  מתפללים 
אויפשטעלן א קאמיטע וואס וועט זיך אפגעבן מיטן זארגן 
א  און  גרויסע  א  אויפבויען  קענען  צו  געלטער  גרויסע 

פאסיגע געביידע פאר א שוהל.
ש.  מיסטער  האט   – געביידע?"  אזא  קאסטן  וועט  "וויפיל 
זיך  האט  עולם  דער  ווען  רב  דעם  ביי  אינטערסירט  זיך 
אנגעהויבן צו צושפרייטן, "ארום צוויי מיליאן דאללער" – 
האט דער רב געענטפערט. "שוין מארגן וועל אריבער פירן 
האט  דאללער!" –  מיליאן  האלבע  א  קאנטע  ענקער  אויף 

דער אלטער אים צום צווייטן מאל איבערראשט.
ארום פיר יאר שפעטער האט מען אריינגעפירט מיסטער 
ש. אין שפיטאל אריין, ווען זיין צושטאנד פארערגערט זיך 
זייער שנעל. הרב ל. האט באקומען א באריכט אויף דעם 
ווען ער האט זיך געפינען אויף א באזוך אין ניו יורק, און 
כאטש עס איז זייער ווייט האט ער נישט געטראכט צוויי 
מאל און האט זיך געאיילט ארויף גיין אויף א פליגער קיין 
מיאמי. דער אלטער איז שוין דעמאלטס געווען אין זיינע 
לעצטע מינוטן, אבער ווען הרב ל. איז ערשינען ביי די טיר 
פון זיין צימער זענען זיינע אויגן ליכטיג געווארן, ער האט 
אנגעכאפט מיט ליבשאפט די האנט פון דעם רב און האט 

געבעהטן ער זאל מיט אים זאגן 'שמע ישראל'.
ווען זיי זענען אנגעקומען צו 'ובשעריך' האבן זיך די אויגן 
פון דעם אלטן פארמאכט אויף אייביג. א טרער פון ווייטאג 
זיך  האט  ער  ל.,  הרב  פון  אויגן  די  פון  ארויסגערינען  איז 
געטרייסט אז לכל הפחות האט דער מענטש זוכה געווען 

תשובה טוהן אין סוף פון זיין לעבן.
אשטיקל צייט נאך די פטירה איז אנגעקומען א עמטליכער 
קאנווערט אין די אפיס פון הרב ל., אין דעם איז געווען א 
דאקומענט גע'חתמ'עט דורך א אדוואקאט אז מיסטער ש. 
האט אין זיין צוואה איבערגעלאזט א גרויסע סומע געלט 
וואס ער האט עס באשטימט אויף די פארברייטערונג פון 

די שוהל און אויף קירוב לבבות.
אלעס אין די זכות פון איין תפילה.

'לבוש יוסף', שמחות ח"א עמ' תכ

אלעס אין די זכות פון איין תפילה

נישטא נאך אזא רחמנות ווי רחמנות פון א פאטער
עטליכע סארטן חסד זענען פארהאן אויף דער וועלט; עס איז דא א חסד וואס מ'קען 
'פיקוח נפש'. אזא חסד טרעפט זיך אויך צווישן די אומות העולם, און זיין  עס אנרופן 
צו  אים  אויף  מען  זארגט  גלייך   – שטארבן  פארן  האלט  מענטש  א  ווען  איז:  באדייט 
ראטעווען. אויף אזא חסד וואס זיין הויפט ציל איז צו בארוהיגן די אינערליכע געפיהלן 
האט געזאגט דער חכם מכל אדם (משלי יד לד): "ְוֶחֶסד ְלֻאִּמים ַחָּטאת". חשוב'ער פון 
דעם איז דער חסד וואס טרעפט זיך אין כלל ישראל, זיי זארגן זיך וויאזוי מ'קען גרינגער 
מאכן איינער פארן צווייטן אויך אין די טאג-טעגליכע געשעהנישן, דאס איז א חסד וואס 
ווערט געטוהן לשם די מצוה פון חסד און עס ווערט נישט געטוהן נאר אין שווערע און 

הארצרייסנדע פעלער חלילה.

אבער דער גרעסטער מדרגה פון חסד איז די חסד וואס ווערט געטוהן צווישן עלטערן 
צו זייערע קינדער. א חסד וואס ווערט נישט ערוועקט נאר אין געוויסע פעלער, נאר עס 
איז שטענדיג אין יעדע מינוט און אין יעדע צייט, ווייל אגאנצע צייט שטייט פאר די אויגן 
פון דעם פאטער די טובה פון זיין זון, סיי ווען ער איז באשעפטיגט אין זיינע פריוואטע 

ענינים, און סיי אין זיין פרייע צייט.

אויבישטער  דער  וואס  דאס  מיר  דערמאנען  תורה  אויף  דאווענען  מיר  ווען  דעריבער, 
וואס  זון,  זיין  אויף  פאטער  א  ווי  אונז  אויף  רחמנות  האט  ער   – הרחמן"  אב  "אבינו  איז 
אויך אויב האט ער זיך פארזינדיגט חלילה הערט ער נישט אויף צו רחמנות האבן אויף 
אים, פארוואס? ווייל דאס לערנען און שטייגן און תורה זענען נישט נאר פאר די בעלי 
מעלה, נאר יעדער איד אין וואספארא מצב ער געפונט זיך קען זוכה זיין צו כתרה של 
מיר  אויב  אויך  ד.מ.:  הרחמן',  אב  'אבינו  לשון  דעם  מיט  מיר  בעהטן  דעם  וועגן  תורה. 
מיט  דו  אז  אזוי  קומט  עס  און  קינדער,  דיינע  דאך  מיר  זענען  געזינדיגט,  חלילה  האבן 
דיין רחמנות זאלסטו אונז העלפן ללמוד וללמד, להבין ולהשכיל ('נפש שמשון' - סידור 

התפילה עמ' ש).

ביטחון איז א תנאי צו תורה
אין דער המשך פון די ברכה דערמאנען מיר די מידה פון ביטחון וואס אין דעם זכות 
האבן אונזערע עלטערן זוכה געווען צו די תורה - "אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו 

בך ותלמדם חוקי חיים".

אז  אויס  זעהט  השי"ת,  אין  בטחון  פון  מדה  די  פון  מעלה  גרויסע  אייגענע  די  אויסער 
דאס איז אויך א הקדמה און א יסוד צו קבלת התורה. און אזוי ווי דער מאמר פון רבי 
שמעון בר יוחאי (מכילתא בשלח, פתיחתא): "לא ניתנה התורה לדרֹוש - אלא לאוכלי 
זיי  האבן  קיינמאל  וואס  קלארע,  א  און  שטענדיגע  א  איז  בטחון  זייער  וואס  די  המן" – 
נישט געהאט גרייט עסן אויף דעם מארגנ'דיגן טאג, און זיי האבן זיך געמוזט פארלאזן 

אויף דעם אויבערשטנ'ס חסדים.

זענען  זיי  ווען  באלד  אידן,  די  פאר  תורה  די  אנגעטראגן  מ'האט  ווען  אזוי,  טאקע  און 
ארויס פון מצרים, האבן זיי נישט געטראכט צוויי מאל בעפאר זיי האבן געזאגט: 'נעשה 
ונשמע'. מיט דעם האבן זיי ארויסגעוויזן זייער שטארקער בטחון אין דעם אויבערשטן, 
א ביטחון וואס האט זיך מער געשטארקט און איז איינגעווארצלט געווארן אין זייערע 
מצרים,  פון  זייער ארויסגיין  האט באגלייט  וואס  ניסים  די וואונדערליכע  נאך  הערצער 
אזוי ווי דער רבינו בחיי שרייבט (שמות יג יז): "דו זאלסט וויסן אז אלע פאסירונגען פון 
כלל ישראל און זייערע געשעהענישן אין מדבר איז אלעס געווען א נסיון, כדי זייער נפש 
השכלית זאל שטייגן אין די מדריגה פון בטחון וואס איז דער שורש פון אמונה, כדי זיי 

זאלן זיין ראוי צו באקומען די תורה".

אין מסכת שבת (פח א) ווערט דערציילט אויף רבא וואס איז געזיצן און געלערנט תורה 
מיט א געוואלדיגע פלאג, אזוי ווייט אז עס איז גערינען בלוט פון זיינע פינגער'ס. דארט 
איז אנגעקומען איינער פון די שונאי ישראל וואס זעהנדיג דעס האט ער געשפעט און 
געזאגט: 'ענק זענען א ווילדע פאלק וואס האבן אנגענומען די תורה בעפאר ענק האבן 
געהערט וואס עס שטייט אין איר'. האט אים רבא געענטפערט (ע"פ רש"י שם): 'נישט 
פון ווילדקייט האבן מיר דאס געטוהן, נאר אלץ בטחון אין דעם באשעפער וואס וועט 
אונז זיכער נישט באפעלן אזאך וואס מיר קענען נישט שטיין אין דעם. אויף אונז וואס 
האבן זיך געפירט בתמימות מיט השי"ת איז געזאגט געווארן (משלי יא ג):'ֻּתַּמת ְיָׁשִרים 
ַּתְנֵחם', און אויף ענק וואס האבן זיך אויפגעפירט מיט פאפערייען שטייט: (שם): 'ְוֶסֶלף 

ּבֹוְגִדים ְיָׁשֵּדם'".

דארף  עס  ווי  תורה  עול  דעם  זיך  אויף  זיין  מקבל  נישט  מענטש  דער  קען  דעם  צוליב 
צו זיין, נאר אויב ער האט קונה געווען די מדה פון בטחון, ווייל דער וואס הייבט אן צו 
לערנען ווייסט נישט וואס וועט זיין שפעטער, צי ער וועט מצליח זיין אין זיין לערנען צי 
נישט, און אויב ער איז מקבל אויף זיך דעם עול תורה איז עס א צייכן אז די מידת הבטחון 

איז ביי אים גוט איינגעבאקן (סידור 'אוצר התפילות - עץ יוסף'; 'מראש צורים' בהר)

בטחון איז אנגעהאנגען אין אמן
עס איז דא פאסיג אראפ ברענגען דעם וואונדערליכן לשון פון דער משגיח רבי ירוחם 

הלוי פון מיר ('דעת תורה' בראשית עמ' קצו):

"אלעס וואס אונזערע אבות האבן זוכה געווען איז נאר צוליב די זכות פון אמונה... דאס 
איז א זיסער פשט אין דעם מאמר חז"ל: "כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן 
דא  עפענען?  צו  עס  האמער  שטארקן  אזא  מען  נעמט  וואו  פון  ב)...  קיט  (שבת  עדן" 
האבן חז"ל פאר אונז מגלה געווען אז דער האמער צו עפענען די טויערן פון גן עדן איז 
דאס ענטפערן "אמן בכל כחו" – די מידה פון אמונה! נישט ווייל מ'פארשטייט און מ'איז 
קליג, נאר פארקערט, ווייל מ'איז מוותר אויף די פארשטאנד - "אמן, איך בין מאמין, איך 
ווייס נישט גארנישט, נאר איך גלייב"! – דאס איז דער שטארקער האמער צו עפענען 

די טויערן פון גן עדן.

נאר "אמן"  נבוכים",  א "מורה  זיין  מחבר  נישט  מען  דארף  הדעת"  ברכה "חונן  די  אויף 
– איך גלייב. אן צו וויסן און אן צו פארשטיין! "אויף די ברכה "רופא חולי עמו ישראל" 
– דארף מען נישט גארנישט, נאר ענטפערן "אמן", איך גלייב אז דער אויבישטער איז 

דער רופא חולי עמו ישראל!

און עס קען זיין אז אויף דעם האבן חז"ל אינזין געהאט זאגנדיג 'בכל כחו', ווייל אמונה 
איז דער סוד פון כח און שטארקייט, 'אני חומה' איז דוקא דורך אמונה, אן גארנישט צו 
וויסן דארט איז דער סוד פון כח, א כלי וואס איז שטארק ווי אייזן וואס מ'קען עס נישט 
רוקן. און אויב מ'קען עס רוקן פון זיין פלאץ, אז עס טוישט זיך, - איז דאס א סימן אז עס 

פעלט דא דער כח פון אמונה...".

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (ב')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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