
פרשת עקב

בס"ד

'אמן' וואס א מענטש טוהט גרינגשעצן
"ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעוּן ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה" (ז יב)

"אם המִצוֹת הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון" (רש"י)

דער  געברענגט  ווערט  פסוק  דעם  אויף  פליאה  מדרש  אין 
פסוק אין תהלים (קכו ו): "ָהלֹו ֵיֵל ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע ּבֹא 
ָיבֹוא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו", און עס איז שווער צו פארשטיין די 

פארבינדונג צווישן די צוויי פסוקים?

ערקלערט דער 'אוהב ישראל' פון אפטא: דער וואס טוהט גרינג 
שעצן אין די 'מצוה קלה שאדם דש בעקביו', אזוי ווי די מצוה 
עטליכע  זיין  מקיים  מיר  קענען  דאס  וואס  'אמן'  ענטפערן  פון 
מאל א טאג אן קיין פלאג, ווען ער וועט שטיין פארן בית דין של 
אויף  מ'באקומט  וואס  שכר  גרויסן  דעם  זעהן  וועט  און  מעלה 
איין 'אמן', "ָהלֹו ֵיֵל ּוָבכֹה" - וועט ער ארום גיין וויינענדיג אויף 
אזויפיל  פארלוירן  ער  האט  נארישקייט  זיין  צוליב  וואס  דעם 

מצוות וואס גרינגערהייט וואלט ער געקענט צוזאם נעמען.

אבער דער וואס איז "נֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע" מיט דעם וואס ער איז 
מהדר נאכגיין די מצוה פון ענטפערן 'אמן' וואס איז אין א בחי' 
פון א קליינע 'זרע' וואס פון דעם וואקסט ארויס שכר אן קיין 
גרעניץ, דעמאלטס "ּבֹא ָיבֹוא ְבִרָּנה" - צום גן עדן, ווען ער איז 
ארויסגעוואקסן  זענען  וואס  בינטלעך  אסאך   - ֲאֻלּמָֹתיו"  "נֵֹׂשא 
פון די אלע 'אמן'ס' וואס ער האט געענטפערט אויף דער וועלט.

'ספר הפנים' אות לא

פון  ענין  דער  מרומז  איז  'עקב'  ווארט  די  אין  אזוי  טאקע  און 
ענטפערן 'אמן', ווייל 'עקב' איז ר"ת: ענה ['אמן'] ק' ברכות. און 
עס איז אינטערעסאנט אז אויך דער נאמען 'יעקב' וואס מ'האט 
אים א נאמען געגעבן צוליב "ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו" (בראשית כה 

כו) איז בגימטריה צוויי מאל 'אמן'.

די תפילות זאלן אנגענומען ווערן
"ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּת" (ז יד)

"'ַוֲעָקָרה' - שלא תהיה תפילתך עקורה לפני המקום" (בכורות מד ב)

טייטש רבי משה פאללאק דער רב פון בּאנהארט:

אין מסכת תענית (כד ב) דערציילט די גמרא אז איפרא הורמיז די 
מאמע פון שבור מלכא האט גע'עצה'עט פאר איר זוהן: 'זאלסט 
דיך פארמיידן פון צו פירן א מלחמה אקעגן די אידן, ווייל דער 
דער  איז  דאס  און  בקשות'.  זייערע  אלע  ערפילט  אויבישטער 
"א  ווייל  ָהַעִּמים",  ִמָּכל  ִּתְהֶיה   ָּברּו" פארוואס  מרמז:  פסוק 
ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה", אזוי ווי די גמרא (שם) טייטש די ברכה, 

אז דיינע תפילות וועלן אנגענומען ווערן פארן אויבערשטן.

'וידבר משה'

א תפילה בעפאר צרה טוהט אויף אלעס
ָהָרִעים  ִמְצַרִים  ַמְדֵוי  ְוָכל   :ּוִבְבֶהְמֶּת ַוֲעָקָרה  ָעָקר   ְב ִיְהֶיה  "א 

ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת א ְיִׂשיָמם ָּב" (ז יד-טו)

די סמיכות פון די פסוקים האט געטייטש רבי שלמה באכנער 
אב"ד פינטשוב:

עס איז באקאנט וואס דער מדרש זאגט (ויק"ר י ה) אז "תפילה 
עושה מחצה". אבער מ'קען זאגן אז דער כלל איז געזאגט 

געווארן נאר אויב דער מענטש דאוונט נאך וואס די צרה האט 
אים אנגעטראפן, אבער אויף דער וואס דאוונט בעפאר די צרה 
קען  עס  און  הכל',  עושה  'תפילה  אז  מען  זאגט  געקומען,  איז 

אויפטוהן אז די צרה זאל אינגאנצן נישט קומען.

און דאס איז מרומז אין די פסוקים:

ווען וועט מקויים ווערן ביי דיר: "לֹא ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה" – 
אזוי ווי חז"ל דרש'ענען (בכורות מד ב) שלא תהא תפילתך עקורה, 
וואס ד.מ. אז דיין תפילה וועט אינגאנצן אנגענומען ווערן, און 
עס וועט זיין "ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי"? ווען דו וועסט נתעורר 
."א ְיִׂשיָמם ָּב" ווערן צו דאווענען אויף דעם ווען עס איז נאך
'יקהל שלמה'

די חיּות פון די נשמה – דורך די ברכה
ִיְחֶיה  ה'  ִפי  ָּכל מֹוָצא  ַעל  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַהֶּלֶחם  ַעל  א  "ִּכי 

ָהָאָדם" (ח ג)

שפייז  די  איז  וואס  קערפער,  דעם  פון  שפייז  די  איז  ברויט  די 
פון די נשמה?

באשעפענישן  אלע  פון  חיות  די  הקדוש:  אר"י  דער  זאגט 
ער  וואס  דיבור  אויבערשטנ'ס  דעם  איז  טאג  היינטיגן  ביזן 
האט געזאגט ביי די בריאה. ווען א איד זאגט א ברכה אויף א 
עסנווארג און דערמאנט דעם אויבירשטנ'ס קעניגרייך [זאגנדיג 
'מלך העולם'], טוהט ער ערוועקן מיט דעם דעם דיבור האלקי 
פון די צייט פון די בריאה, און דאס איז ווי שפייז פאר די נשמה.

און דאס איז מרומז אין אונזער פסוק: "ִּכי א ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו 
מענטש  דעם  מחיה  איז  וואס  נשמה  די  ווייל   - ָהָאָדם"  ִיְחֶיה 
ה'  ִפי  מֹוָצא  ָּכל  ַעל  "ִּכי  ברויט,  די  פון  געשפייזט  נישט  ווערט 
ִיְחֶיה ָהָאָדם" - איר חיות איז דורך דעם כח האלקי וואס ווערט 

נתעורר ביי די ברכה וואס מ'זאגט פארן עסן.
'לקוטי תורה'

'וברכת' – אויך נאכן זאט ווערן
"ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת" (ח י)

אין גמרא (ברכות כא א) דרש'נט מען פון דעם פסוק אז מן התורה 
דארף מען זאגן א ברכה בעפאר מ'עסט, אבער נאכן עסן איז עס 

נאר מדרבנן, פארוואס איז טאקע אזוי?

זאגט דער צדיק רבי חיים עזרא ברזל:

נתקרב  מענטש  דעם  פאר  גרינגער  איז  הונגעריג  מ'איז  ווען 

ווערן צום באשעפער און איינערקענען זיין גרויסקייט, ווי ווען 
מ'איז זאט. וועגן דעם האט די תורה געדארפט קלאר באפעלן 
אויף די ברכה וואס איז נאכן עסן, וואס דעמאלטס געפינט זיך 
דער מענטש אין א צושטאנד פון זעטיגקייט און פון זיך אליין 

איז אים שווער צו לויבן.

'אוצרות הברכה' עמ' קכו

השי"ת בעהט פון דיר א קלייניקייט
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֶהי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה" (י יב)

אין מסכת מנחות (מג ב) ווערט געברענגט וואס רבי מאיר האט 
גע'דרש'נט פון דעם פסוק: "יעדער מענטש איז מחוייב צו זאגן 
יעדן טאג הונדערט ברכות, ווייל עס שטייט 'ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה 
ה' ֱאֶהי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ'" ערקלערט רש"י (ראה תוספות שם): "אל 

תקרי 'מה' אלא 'מאה'".

זאגט רבי שמעון סופר דער רב פון קראקא:

די  אין  אריין  ברענגט  טאג,  יעדן  ברכות  מאה  די  זאגן  דאס 
און  השי"ת  פון  חסדים  די  אין  הכרה  די  מענטש  א  פון  הארץ 
אין  אריינגיין  וועט  עס  מער  ווי  און  זאכן,  וואונדערליכע  זיינע 
זיין הארץ, אזוי וועט זיך שטארקן די געפיהל פון הכרת הטוב 
וואס ער האט אין זיין הארץ צו הקדוש ברוך הוא, און דורך דעם 
וועט אים נישט שווער זיין דער עול התורה והמצוות, ווייל ער 
פארשטייט אז זיין חוב אקעגן דעם באשעפער איז צעהן מאל 

מער פון די מצוות וואס ער איז מקיים.

און דאס האבן די חז"ל מרמז געווען אין דעם דרש: "אל תקרי 
מה - אלא מאה" - דורך זאגן די מאה ברכות, וועסטו פארשטיין 
אז 'מה (ד.מ. א קלייניקייט) ה' אלקיך שואל מעמך' - וואס מ'בעהט 

פון דיר איז קליין אקעגן וואס דו ביזסט אים שולדיג.

'מכתב סופר'

א תפילה אן כוונה איז ווי א גוף אן קיין נשמה
"ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם" (יא יג)

רש"י זאגט: "עבודה שהיא בלב - וזו היא תפלה" (רש"י)

ליינט  וואס  "יעדער  חכמים:  די  זאגן  ב)  (יד  ברכות  מסכת  אין 
ליגנדיגע  א  זאגט  ער  ווי  איז   – תפילין  קיין  אן  שמע  קריאת 
עדות", ווייל ביי די פרשה פון קריאת שמע זענען מיר באפוילן 
געווארן אויף די מצוה פון תפילין, אזוי ווי עס שטייט (פס' יח): 

"ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם".

אויף דעם לייגט צו רבינו אליעזר אזכרי: אויך דער וואס ליינט 
קריאת שמע און דאוונט אן קיין כוונה, איז ער ווי איינער וואס 
זענען  זאגט  רש"י  וואס  לויט  ווייל  עדות,  ליגנדיגע  א  זאגט 
ביים  כוונה  אויף  געווארן  באפוילן  אויך  שמע  קריאת  ביי  מיר 

דאווענען.
'ספר חרדים' פרק סו אות כח

איינער פון תלמידים פון דער רבי רבי בונם מפשיסחא האט זיך 
אפגערעדט פאר זיין רבי אז ווייל ער שטרענגט זיך אן אינזין צו 

האבן ביים דאווענען, באקומט ער קאפ ווייטאג.

רבי  דער  אים  האט  דאווענען",  מיטן  קאפ  דער  האט  "וואס 
באלד געענטפערט, "תפילה איז דאך א 'עבודה שבלב'..."

'אמרות חכמה'

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

פע ם

'ונתתי מטר ארצכם' אין זכות פון 'אמן'
"ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו" (יא יד)

גשמים  "אין  אז  אמי  רבי  זאגט  א)  (ח  תענית  מסכת  אין 
יורדים - אלא בשביל בעלי אמנה". און מיר קענען אויף 
ראשי  די  ווייל  פסוק,  אונזער  אין  רמז  א  טרעפן  דעם 

תיבות פון: "ָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם" איז 'אמן'.

'פרפראות לתורה' עמ' כג

רבי יהודה גיספאן פון די חכמי תימן פאר ארום צוויי הונדערט יאר שרייבט:
עס  ווי  אזוי  אמן  ענטפערן  צו  ונשכר  זריז  א  זיין  צו  לקח,  ויוסיף  חכם  "ישמע 
וואס  בעקביו,  דש  שאדם  מצוות  די  פון  דאס  איז  כמעט  וואס  זיין,  צו  דארף 
ישראל,  כלל  פון  געווארן  פארגעסן  וואלט  מצוה  די  כאילו  איז  הרבים  בעוונותינו 
פסוק "פתחו  דער  זאגט  דעם  אויף  און  באיכות,  גרויס  און  בכמות  קליין  איז  וואס 
וואויל  ווי  אמנים.  אלא  אמונים  תקרי  אל  אמונים",  שומר  צדיק  גוי  ויבוא  שערים 
אויף  שפע  א  אראפ  ברענגט  ער  ווייל  דעם,  אויף  אכטונג  גיט  וואס  דער  פאר  איז 

דער גאנצער וועלט"
'מנחת יהודה', נשא

"ְוָהָיה ֵעֶקב 
ִּתְׁשְמעּון" (ז יב)
״אם המצות הקלות 
בעקביו  דש  שאדם 
(רש"י). תשמעון״  

אמן. א פולע האפן מיט זכויות.
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המעשה,  בעל  דער  דערציילט  דער  האט  ערציילונג  רירנדע  די 
וואס  געבוירענער,  אונגארישער  א  זצ"ל  רייכנבערג  שלמה  רבי 
געווען  זוכה  ער  האט  קריג,  ביטערע  די  אריבער  ער  וואס  נאך 
צוריק אויפבויען זיין לעבן אין ארץ הקודש און איז אויך נתקרב 
געווארן צו מרן החזון איש זצ"ל וואס האט אים מחזק געווען ער 
זאל דערציילן ברבים זיינע זכרונות פון יענע שווערע צייטן, און 

אזוי האט ער פארציילט צווישן זיינע זכרונות:
באקאנטן  דעם  אין  מיר  אויף  אריבער  זענען  יארן  מלחמה  די 
א  צוזאמען  געווען  זענען  מיר  בעלזן'.  'בערגן  לאגער  שווערן 
קליינע גרופע פון ישיבה בחורים וואס האבן פראבירט צו בלייבן 
מיט א מענטשליכן געשטאלט צווישן די טויזנטער ארעסטאנטן 
וואס האבן כמעט פארלוירן זייער מענטשליכן געשטאלט. מיר 
האבן זיך משתדל געווען מיט אלע אונזערע כוחות צו מחזק זיין 
איינער דעם צווייטן און אים דעם גרויסן ים פון יסורים זאלן מיר 

האפן און ווארטן אויף א בעסערן צוקונפט.
טאג  יעדן  אויסהאלטן,  צום  געווען  נישט  איז  הונגער  דאס 
זענען הונדערטער מענטשן געשטארבן און זייער קערפער איז 
געליגן אויסגעשפרייט ווי מיסט אויף די ערד. אין דעם באראק 
שווערע  יענע  אין  אויפגעהאלטן  זיך  האבן  געווען  בין  איך  וואו 
וואס  מענטשן  הונדערט  צוויי  און  טויזנט  ארום  אומשטענדן 
זענען געווען אין די פינעף שטאקן פון ברעטער איינס העכער 

דעם אנדערן.
מיין ברודער ז"ל און איך אבדל לחיים, האבן מצליח געווען צו 
טרעפן א פלאץ אויף דעם העכעסטן ברעט, וואס האט געהייסן 
די 'באקוועמסטע' אויף צו וואוינען. אבער נישט וועגן נארישע 
באקוועמליכקייטן האבן מיר געגלוסט אויף יענעם פלאץ, נאר 
צו  זיין  גרינגער  אונז  וועט  דארט  אז  געוואוסט  האבן  מיר  ווייל 
קענען לערנען און דאווענען אזוי ווי אין א קעלער אונטער די 

ערד, און מיר וועלן נישט געזעהן ווערן דורך די נאצים.
א  געלונגען  מיר  איז  דשמיא  סיעתא  וואונדערליכע  א  מיט 
אפהיטן  עס  און  לאגער  דעם  אין  תפילין  מיינע  דורכשמוגלען 
אין לויף פון די גאנצע צייט וואס איך האב זיך דארט געפינען, 
ווען איך גיב שטארק אכטונג נישט צו פארפאסן איין טאג פון 

זיי צו לייגן.
מיר האבן זיך אנגעשטרענגט אויפשטיין יעדן אינדערפריה גאר 
אויך  צומאל  שחרית,  דאווענען  צו  אניאגן  זאלן  מיר  כדי  פריה, 
ברעטער,  די  אויף  שכנים  אונזערע  מיט  צוזאמען  מנין  א  מיט 

בעפאר די צייט פון די 'אפעל'.
פונקט האלב זיבן, נאך וואס מיר האבן געענדיגט דאס דאווענען 
וואס דאס האט אין אונז אריינגעגאסן כח און חיות, זענען מיר 
אראפ פון די ברעטער צו דעם פלאץ וואו עס איז עס געווען דער 
דער  פון  ציל  גאנצער  דער  'אפעל'.  אכזריות'דיגער  באקאנטער 
געמוזט  האבן  מיר  דערנידערן,  צו  אונז  געווען  נאר  איז  'אפעל' 
קעלט  אין  איינמאל  נישט  שעות,  עטליכע  פון  לויף  אין  שטיין 
אויך  און  גריז  די  אונטער  צוואנציג  צו  אנגעקומען  איז  וואס 
ווייניגער פון דעם, און ווארטן אויף איינער פון די אפיצירן זאל 

זיין אזוי גוט און אונז קומען 'ציילן'.
אויך ווען דער רשע פלעגט שוין ענדליך קומען, האט ער אכטונג 
געגעבן צו האבן איינס צי צוויי גרייזן ביים צי ילן, און נאר ווען 
עטליכע פון אונז זענען געפאלן מאכטלאז צוליב די שטארקע 
און  ציילונגען  נארישע  זיינע  פון  אויפגעהערט  ער  האט  קעלט, 

האט אונז געשיקט צו אונזער טעגליכע ארבעט.
אינדערפריה  יעדן  לאגער,  די  אין  לעבן  אונזער  געווען  איז  אזוי 
ווען  מנין,  מיט  דאווענען  צו  געווען  משתדל  זיך  מיר  האבן 
עטליכע מאל האבן מיטגעדאוונט נאך אידן פון די דערנעבנדיגע 
געלייגט  האבן  עטליכע  און  געדאוונט  האבן  עטליכע  בעטן, 

תפילין.
אויף דעם ברעט אקעגן מיר איז געליגן א איד אין די מיטעלע 
יארן, ער איז אויך געווען א אונגארישער אפשטאמיגער, וואס זיין 
אויסזעהן האט געצייגט ווי געלערנטער מענטש, אבער איבער 
גארנישט  ער  האט  אויס,  זעהט  עס  ווי  לויט  אידישקייט,  זיין 
געוואוסט. מ'קען זאגן אז זיין גאנצע אידישקייט איז באשטאנען 
דעם  אויפגעשריבן  געווען  איז  פאפירן  זיינע  אויף  אז  דעם  מיט 

סטיגמא - 'איד'.
אן קיין אמונה איז אים טאקע שווער געווען זיך צו פארמעסטן 
שעה'ן  רוב  פון  לויף  און  לאגער,  די  אין  שוועריקייטן  די  מיט 
נישט  האט  און  זיך  אין  איינגעשלאסן  געזיצן  ער  איז  טאג  אין 

געטוישט קיין ווארט מיט קיינעם.
איין צופריה, ווען איך בין אויפגעשטאנען פריה ווי מיין שטייגער 
און האב געוואלט אנטוהן די תפילין און דאווענען, איז פלוצלינג 
אויף  געקוקט  האט  ער  שכן,  עלטערער  דער  אויפגעשטאנען 
מיך  און  מיר  אויף  שרייען  צו  אנגעהויבן  באלד  האט  און  מיר, 
עס  זיך  האט  שטילקייט  פארטאג'ס  די  אין  וואס  באזידלען 

געהערט זייער ווייט.
איך בין געווען איבערראשט פון זיין אויפפירונג, איידעלערהייט 
ער,  שרייט  וואס  צוליב  ווערן  געוואר  צו  פראבירט  איך  האבן 
אויך  האט  און  זיינע געשרייען,  האט פארגעזעצט  יענער  אבער 
געשריגן צו מיין ריכטונג: 'דו שעמסט דיך נישט צו מאכן ווי א 
תם? איך דארף דיר דערציילן וואס דו האסט געטוהן? דו ווייסט 

גוט וויאזוי דו פירסט דיך אויף!'.
דער מענטש שרייט ווייטער, און איך קוק אים אן מיט וואונדער, 
צווישן  פון  עטליכע  לעבן.  מיין  פון  ער  וויל  וואס  וויסן  צו  אן 
האבן  פארזאמלט  אינצווישן  זיך  האבן  וואס  עולם  גרויסן  דעם 
נאכמער  אים  האט  דאס  אבער  בארוהיגן,  צו  פראבירט  אים 
אויפגערעגט. זיינע געשרייען האבן ווייטער פארגעזעצט און זיך 

אויך געשטארקט און קיינער האט אים נישט געקענט בארוהיגן.

אינצווישן איז אנגעקומען די צייט פון די אפעל. מיר אלע האבן 
האב  ווארטן  בשעת'ן  ברעטער.  די  פון  אראפגיין  געאיילט  זיך 
איך זיך געוואנדן צו איינער פון מיינע באקאנטע, א תלמיד חכם 
וואס איז געווען א רב אין אונגארישע שטעטל, און איך האב אים 
געבעהטן ער זאל פראבירן צו רעדן מיט יענעם מענטש, אפשר 

וועט ער קענען עפעס אויפטוהן.

ווען עס איז אונטערגעקומען א פאסיגע צייט האט זיך דער רב 
געוואנדן צו יענעם מענטש און האט אים געזאגט: 'איך קען גוט 
אין  רב  א  געווען  בין  איך  וואס  תקופה  די  פון  נאך  בחור  דעם 
בחור  גראדער  א  און  ערליכער  א  פון  זיך  רעדט  עס  אונגארין, 
מענטש,  א  פאר  געטוהן  שלעכט'ס  נישט  קיינמאל  האט  וואס 

אויף וואס האסטו זיך יעצט אויפגערעגט?'

שטיל  איז  און  ווערטער  די  צו  צוגעהערט  האט  מענטש  דער 
געווארן אויף עטליכע מינוט וואס האט אויסגעזעהן אין מיינע 
זיין  פון  אויפגעשטאנען  ער  איז  פלוצלינג  און  אייביג,  ווי  אויגן 
דרוקט  וואס  ווייטאג  גאנצע  זיין  ארויסגעגעבן  האט  און  פלאץ 

אים אויפן הארץ:

"וויאזוי קען זיין אז איך גיי איין פון טאג צו טאג און איך פלאג זיך 
אפ מיט די נידיריגע באדינגונגען זייענדיג אין לאגער, און דער 
יונגער בחור גייט ארויס יעדן אינדערפריה צו דעם אפעל ווען 
דעם  פון  ענדע  ביין  אויך  און  פנים,  אויפן  אים  ליגט  שמייכל  א 
שווערן טאג קומט ער צוריק ווען די שמייכל ליגט אים נאך אויף 
די ליפן. איך בין זיכער אן קיין ספק אז באהאלטערנערהייט האט 
ער באציאונגען מיט די פירערשאפט פון די לאגער, וואס געבן 
אים נאך אלע זיינע געברויכן, פארוואס נעמט ער אלעס פאר זיך 

און זארגט אינגאנצן נישט אויף מיין ביטערן צושטאנד?"

זיצן  געבליבן  אליין  בין  איך  ווען  געהערשט  האט  שטילקייט  א 
אויף  דערקענט  זיך  האט  עס  מענטש,  נעבעכדיגן  דעם  אקעגן 
די  אבער  געמאכט,  גרינגער  אים  האט  ארויסזאגן  דאס  אז  אים 

שטורעם האט זיך נאך אלץ גוט אנגעזעהן אויף זיין פנים.

און  בארוהיגן,  אביסל  זיך  וועט  ער  ביז  צוגעווארט  האב  איך 
איך  האב  געטראפן,  צוזאמען  זיך  האבן  בליקן  אונזערע  ווען 
אויפגעהויבן אביסל די עק פון די שמאטע וואס קוים האט מען 
עס געקענט רופן א 'דעק', און פון אונטער דעם האב אים געוויזן 
דעם רויטן סאמעטענעם בייטל וואס מיין מאמע הי"ד האט עס 

געמאכט פאר מיינע תפילין.

זיך  איך  האב  שמחה",  מיין  פון  סוד  דער  וויסן  ווילסט  "דו 
געוואנדן צו אים, "דא ליגט עס פאר דיר!

כח  דעם  מיר  גיט  דאס  אינהאלט  איר  מיט  בייטל  קליינע  די 
אויפצושטיין יעדן אינדערפריה. דאס דאווענען וואס איך דאוון 
מיין  אויף  אנגעטוהן  זענען  תפילין  די  ווען  אינדערפריה  יעדן 
האנט און קאפ גיט מיר צו א שטיק חיות, א שמחה און א גוטע 

שטימונג אויף אגאנצן טאג, און באשיצט מיר פון יעדע צרה".

"דאס איז דער סוד פון מיין לעבן!", האב איך געזאגט פאר דעם 
וואס  תפילה  "די  אויגן,  מיינע  אין  זענען  טרערן  ווען  מענטש, 
בין  איך  וואס  טאג  די  פון  נפש  מוסר  זיך  איך  בין  דעם  אויף 
אנגעקומען אין די לאגער ביזן היינטיגן טאג, דאס איז מיר מחיה 
די  און  שוועריקייטן  אלע  די  טראץ  לעבן  ביים  מיר  האלט  און 

ניסיונות וואס איך גיי אריבער יעדן טאג".

איך  האב  ווערטער  מיינע  געענדיגט  האב  איך  וואס  נאך  נאר 
קוקן  באראק  דעם  אין  שכנים  מיינע  פון  אסאך  אז  באמערקט 
מיך אן מיט איבערראשנדע אויגן, זיי פראבירן צו פארדייען וואס 

זיי האבן יעצט געהערט פון א צוקלאפטער בחור'ל.

מאל  עטליכע  איך  האב  טעג  קומענדיגע  די  פון  לויף  אין 
האט  ער  אבער  מענטש,  דעם  מיט  קשר  א  כאפן  צו  פראבירט 

אפילו נישט געוואלט מיר צוריק גריסן.

איך בין נישט איבערראשט געווארן ווען נאך עטליכע טעג האט 
דער מענטש מיר גערופן צו זיין ברעט און ווען טרערן זענען אין 

זיינע אויגן האט ער געשילדערט זיין לעבנ'ס געשיכטע:

איך  האב  קריג  די  צו  ביז  בודאפעסט,  שטאט  די  פון  בין  "איך 
האב געהאט א גרויסער פאסטן און איך האב מצליח געווען אין 
יונגע  די  אין  נישט  געהאט  חתונה  האב  איך  געשעפטן,  מיינע 
יארן, און א שטיק צייט נאכדעם האט אויסגעבראכן די קריג און 
מיין פרוי איז געשטארבן פון א הארץ ווייטאג. איך האב נישט 
קיין קינדער, און עס איז מיר זייער שווער צוגלייבן אז איך וועל 

ארויסגיין לעבעדיג פון דעם גיהנם.

וואוינונגען,  פון  געביידע  גאנצע  א  בודאפעסט  אין  האב  איך 
איך וויל דיר מאכן פאר מיין יורש, איך וועל זיך פרייען אז מיין 
פארמעגן וועט אריבער גיין צו די גאר בעסטע הענט וואס זענען 
און  פעדער  א  מיט  פאפיר  א  ארויסגענומען  האט  ער  פארהאן. 
האט אויפגעשריבן די אדרעס פון די הויז און אז ער גיט עס מיר 

איבער בירושה און האט אויף דעם אויך גע'חתמ'עט.

נאך די מלחמה בין איך געגאנגען זעהן דעם הויז, אבער איך האב 
געזעהן אז עס איז אוועק גענומען געווארן דורך די רעגירונג.

קיינמאל  אבער  געהאט,  שאדן  טאקע  איך  האב  'ירושה'  די 
תקופה  יענע  זיך  אין  האב  איך  וואס  פארגעסן  נישט  איך  וועל 
איינגעקויפט – דאס דאווענען גיט פאר א מענטש דעם כח צו 

לעבן!
'מעשה איש' ח"ג עמ' קפה

די תפילה גיט חיות

'בינה' איז בעפאר די 'שמיעה'
'אהבה רבה' רעכענען מיר אויס אונזער  המשך פון די ברכה פון  אין די 
בקשה זוכה צו זיין צו: "ותן בליבנו בינה, להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד 

וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

זיך  שטעלן  מפרשים  די  און  קלאר,  נישט  איז  בקשות  די  פון  סדר  דער 
שוין אויף דעם: ווייל כדי מ'זאל פארשטיין, דארף מען פריער הערן, איז 

פארוואס זאגן מיר פריער 'להבין' און נאכדעם 'לשמוע'?

עטליכע ערקלערונגען זענען געזאגט געווארן אויף דעם:

א. דער אלטער פון סלאבאדקא ערקלערט: אויך נאך וואס דער מענטש 
גלוסטעניש  די  האבן  זאל  ער  אז  בעהטן  ער  דארף  פארשטאנען,  האט 
אין  בחלקו'  'שמח  א  און  צופרידן  זיין  נישט  און  נאך  און  נאך  הערן  צו 
רוחניות'דיגע ענינים, אזוי ווי די חכמים דרש'ענען (ברכות מ א) אויפן פסוק 
תשמע   - בישן  שמע  'אם   - ִּתְׁשַמע..."  ָׁשמֹוַע  ִאם  "ַוּיֹאֶמר  כו):  טו  (שמות 
וואס  דעם  מיט  צופרידן  זיין  נישט  מען  טאר  תורה  די  ביי  ווייל  בחדש', 
י"ב,  התורה'  'קול  (קובץ  נאך  זוכן  צייט  אגאנצע  מ'דארף  נאר  שוין,  מ'האט 

עמ' סח).

ב. נאך א ערקלערונג איז פארהאן אז דאס אליין בעהטן מיר; גיב אריין 
די  צו  אנקומען  זיין  זוכה  זאלן  מיר  אז  פארשטאנד  הארץ  אונזער  אין 
'שמיעת  פון  מידה  די  אז  פארשטיין  זאלן  מיר  אז  'שומע';  פון  מעלה 
האוזן' וואס ווערט אויסגערעכנט צווישן די אכט און פערציג קנינים פון 
די תורה (אבות ו ה), און אזוי ווי די מפרשים ('מרכבת המשנה' שם) ערקלערן: 
"שישים אזנו כאפרכסת וישמע מאמר רבו", איז די שליסל צו זוכה זיין 

צו די תורה.

'לשמוע' איז נישט ווי די פשוט'ע  ג. בדרך פשט קען מען ערקלערן אז 
אונזער  אז  ד.מ.  'אננעמען',  איז  טייטש  די  נאר  'הערן',   – ערקלערונג 
און  אויערן,  אונזערע  מיט  הערן  וועלן  אונז  וואס  נאך  אז  איז  געבעהט 
פארשטיין, זאל זיין 'נשמע' - אז מיר זאלן וועלן אננעמען די זאכן ('שפתי 

חיים' - 'רינת חיים').

לשמוע, ללמוד וללמד
אין די בקשה 'וללמד' בעהטן מיר אז מיר זאלן זוכה זיין צו זיין א רינגעלע 
אין די גאלדענע נצחיות'דיגע קייט פון דאס אידישע פאלק, א טייל פון 
תורה  קיבל  "משה  ביי  אנגעהויבן  זיך  האט  וואס  תורה  די  איבערגעבן 
מסיני ומסרה ליהושע...", און פון דארט איז עס אריבער מדור לדור (ר"ד 

ליפשיץ מסובלק, 'תהלה לדוד' עמ' קכא).

נאך מער שטערקער קען מען זאגן, אז די בקשה 'וללמד' איז א בקשה 
אויף די איכות און די ווערד פון אונזער אייגענע לערנען, ווייל פון דעם 
וואס רבי חנינא זאגט (תענית ז א): "הרבה למדתי מרבותי, ומחברי יותר 
צו  זוכה  איז  וואס  דער  אז  מיר  זעהן  מכולם",  יותר  ומתלמידי  מרבותי, 
נאך  דעם  וועגן  דערהויבן,  לעבן  זיין  ווערט  אנדערע,  פאר  פארלערנען 
ולהשכיל,  "להבין  זיין  זוכה  ווילן  מיר  אז  געבעהטן  האבן  מיר  וואס 
לשמוע, ללמוד", לייגן מיר צו א בקשה אז מיר זאלן זוכה זיין "ללמד", 
און דורך דעם וועלן מיר ארויף גיין נאך א שטאפל אין תורה ('שיחות רבי 

ראובן', תורה מאמר ז).

מאכן א קידוש ה' דורך אונזער אויפפירונג
קען  שטריכן  זיינע  אלץ  וואס  מענטש  א  אויך  אז  צולייגן,  מען  קען  נאך 
תורה  די  אז  בעהטן  ער  קען  דאך  אנדערע,  פאר  פארלערנען  נישט  ער 
זאל אויסאיידלען זיינע מידות און זאל אים פירן אויף דעם גראדן וועג, 
אזוי אז אלע וואס זעהן אים זאלן זיך אפלערנען פון אים צו גיין אין דעם 
דרך התורה און אזוי וועט נתקדש ווערן דעם אויבערשטנ'ס נאמען אויף 

דער וועלט.

"ְוָאַהְבָּת  פסוק:  אויפן  א)  פו  (יומא  גמרא  אין  מ'דרש'נט  וואס  צו  ענדליך 
דורך  באליבט  ווערן  זאל  נאמען  אויבערשטנ'ס  "דעם   -  "קֶיֱא ה'  ֵאת 
דיר, זאלסט לערנען חומש און משניות און משמש זיין תלמידי חכמים, 
און האנדלען ערליך מיט אנדערע מענטשן, וואס זאגן די מענטשן אויף 
אים - אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, וואויל איז זיין 
פאטער און זיין רבי וואס האבן אים אויסגעלערנט תורה. וויי איז פאר די 
וואס האבן נישט געלערנט תורה, יענער וואס האט געלערנט תורה - ווי 
זאגט  אים  אויף  מעשים,  זיינע  זענען  גוט  ווי  און  וועגן  זיינע  זענען  שיין 
דער פסוק (ישעיה מט ג): "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר" 
(רבי משה פיינשטיין זצ"ל, הובא ב'חיים שיש בהם' - דרשות, ח"א עמ' שיד; 'אמרי משה' 

זילבערבערג עמ' רנד).

און אזוי פלעגט דער 'תפארת שלמה' פון ראדאמסק (עי' פר' דברים) טייטשן 
די משנה אין פאה (א א): "ותלמוד תורה כנגד כולם"; מיר דארפן לערנען 
'כנגד כולם', ד.מ. אז גאנץ כלל ישראל זאלן מיט לערנען. און  די תורה 
אויף דעם בעהט מען 'ללמוד וללמד' – נישט אז מיר זאלן זוכה זיין אין א 
'רבנות' פאסטן, נאר אונזער לערנען זאל האבן א כח צו קענען ערוועקן 

דעם ציבור צו לערנען.

די  אין  חכמים  די  זאגן  כוונה  די  מיט  לערנען  צו  זוכה  איז  וואס  דער 
משנה (אבות ד ה): "הלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד 
לשמור ולעשות", ווייל דער וואס האט אינזין ביים לערנען צו מזכה זיין 
דעם רבים אז זיי זאלן דינען השי"ת, העלפט מען אים פון הימל אז זיין 

שטרעבן זאל ערפילט ווערן.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (ה')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  אמעשה אמונים
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