
פרשת כי תצא

בס"ד

תשובה ברענגט אריכות ימים
"ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" (כא יח)

זכאי  ימות  תורה  אמרה   – סופו  שם  על  נהרג  ומורה  סורר  "בן 
ואל ימות חייב" (רש"י)

דער  געזאגט  האט  ענין  דעם  אין  דערהער  וואונדערליכער  א 
אלטער פון קעלעם:

רוקן  אוועק  זיך  אנגעהויבן  האט  וואס  מענטש  א  אויף  אויב 
געווען  גוזר  אים  אויף  תורה  די  האט  וועג  תורה'דיגן  דעם  פון 
מיתה כאטש ער איז נאכנישט מחוייב מיתה, כדי ער זאל נישט 
פארזעצן זיין שלעכטע וועג און ער זאל שטארבן ווען ער איז 
שוין חייב מיתה, איז דאך זיכער אז א רשע וואס האט אנגעהויבן 
תשובה טוהן; אויב איז אויף אים נגזר געווארן מיתה – וועט דער 
אויבישטער אים זיכער צוגעבן לעבנ'ס יארן כדי ער זאל קענען 
פארמערן נאך תורה און מצוות און ער זאל נישט שטארבן ווען 

ער איז חייב, ווייל 'מידה טובה מרובה ממדת פורענות'.
'דרכי מוסר' [לר"י ניימן]

א ברכה אויף די מצוה פון השבת אבדה
"א ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחי אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵׁשב 

ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי" (כב א)
עס איז באקאנט דער הסבר פון הר"י בן פלט (הובא בשו"ת הרשב"א 
די  אויף  ברכה  קיין  נישט  מאכן  מיר  וואס  דעם  אויף  יח)  סימן 
דער  וועט  אפשר  זיין  חושש  מ'דארף  ווייל  צדקה;  פון  מצוה 
זיין  וועט  ברכה  די  און  צדקה  די  נעמען  וועלן  נישט  ארימאן 

לבטלה.
דער הסבר איז נאר גוט אויף די מצוה פון צדקה, אבער לגבי די 
מצוה פון השבת אבידה – איז נאך אלץ שווער, פארוואס זאגט 
מען נישט אויף דעם א ברכה, מ'דארף דאך נישט חושש זיין אז 

דער בעל האבידה וועט עס נישט וועלן צוריק נעמען?
ענטפערט דער ירושלימ'ער רב רבי צבי פסח פראנק, מיט דעם 
יסוד וואס דער רבנו בחיי האט אוועקגעשטעלט אין זיין פירוש 
א  אויף  ברכה  קיין  נישט  מ'זאגט  אז  לח)  טו  (במדבר  התורה  על 
מיר  אויב  אויך  טוהן  עס  געהייסן  וואלט  שכל  די  וואס  מצוה 
וואלטן נישט באפוילן געווארן פון השי"ת, ווייל אויף אזא מצוה 

קען מען נישט זאגן: "אשר קדשנו במצוותיו וצונו".
לויט דעם קען מען פארשטיין פארוואס זאגט מען נישט קיין 
ברכה אויף די מצוה פון השבת אבידה – ווייל די מצוה איז דאך 

'הר צבי' על התורהזיכער א מצוה שכלית.

הושע נא למענך דורשנו
"ְוָהָיה ִעְּמ ַעד ְּדרֹׁש ָאִחי אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו" (כב ב)

אמאל יו"ט סוכות ווען רבי משה לייב סאסובער איז אנגעקומען 
צו די ווערטער "הושענא למענך דורשנו" האט ער אויפגעהויבן 

זיינע הענט צום הימל און האט געזאגט:

"רבונו של עולם דו האסט דאך געשריבן אין דיין תורה אז דער 
אֹתֹו',   ָאִחי ְּדרֹׁש  'ַעד  האלטן  עס  זאל  אבידה  א  טרעפט  וואס 
שוין באלד צוויי טויזנט יאר וואס מיר זענען פארלוירן צווישן די 
פעלקער און דו קומסט אונז נישט זוכן; איך בעהט דיר: 'הושע 
נא, למענך, דורשנו!' – עס איז שוין געקומען די צייט וואס דו 
זאלסט פארשטן דיין אבידה וואס איז פארשטויסן צווישן 

ירושלים  קיין  טראגן  צוריק  אונז  זאלסט  דו  און  פעלקער  די 
'מאוצרנו הישן' עמ' 71ברחמים!"

א ברכה אויף די מצוה פון מעקה
 א ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתְו ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג"

ִּכי ִיּפֹל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו" (כב ח) 
המצוות'  'ברכת  א  זאגן  מ'זאל  צי  ארום  זיך  קריגן  ראשונים  די 
אז  האלט  ח)  יא  (ברכות  רמב"ם  דער  מעקה:  פון  מצוה  די  אויף 
"אשר  מעקה:  א  בויען  פון  מצוה  די  אויף  ברכה  א  יא  מ'זאגט 
אלעזר  רבי  אבער  מעקה".  לעשות  וציונו  במצוותיו  קדשנו 
קיין  נישט  מ'זאגט  אז  שסו)  (סי'  האלט  'רוקח'  דער  מגרמייזא, 

ברכה אויף די מצוה.
לויט  פלאג'י  יצחק  רבי  ערקלערט  מחלוקת  זייער  פון  טעם  די 
וואס דער רמב"ם אליין זאגט דארט (שם ה"ד) אז מ'זאגט נישט 
צו  געווארן  באפוילן  מ'איז  וואס  מצוה  אזא  אויף  ברכה  קיין 
מים  וואשן  (צ.ב.ש.  סכנה  א  צוליב  עס  טוהט  וואס  דער  באשיצן 
סדומית).  מלח  די  פון  סכנה  די  צוליב  געווען  מתקן  מ'האט  וואס  אחרונים 
און אין דעם קריגן זיך די ראשונים: דער רמב"ם האלט אז ווייל 
מענטש  דעם  באשיצן  צו  נאר  נישט  איז  מעקה  פון  מצוה  די 
וואס בויעט עס, נאר יעדער וואס גייט ארויף אויף די דאך, וועגן 
'רוקח' האלט, ווייל  דעם דארף מען זאגן א ברכה. אבער דער 
למעשה באשיצט עס אויך אויף דער וואס האט עס געבויעט, 

דעריבער זאגט מען נישט א ברכה אויף די מצוה.
'יפה ללב' ח"ז חו"מ תכז א

אנטוהן שעטנז איז מעכב די תפילה
"א ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו" (כב יא)

('שלמי  שרייבט  ירושלים  פון  רב  דער  אלגאזי  יעקב  ישראל  רבי 
ציבור' הנהגת הבוקר ג): "עס איז נישט פארהאן נאך אזא זאך וואס 
אפילו  און  שעטנז  פון  קליידער  ווי  אזוי  תפילה  די  מעכב  איז 
ביהודה'  'נודע  דער  צו  לייגט  דעם  אויף  שוגג".  א  איז  ער  אויב 
(דרושי הצל"ח, דרוש ח): "אויב גייט ער אנגעטוהן מיט א קלייד פון 
פערציג  אנגענומען  נישט  תפילה  זיין  ווערט  טאג,  איין  שעטנז 

טעג".
א וואונדערליכע ערציילונג אויף דעם ברענגט דער באקאנטער 
דרשן רבי זרח איידליץ פון די דיינים אין דער בית דין פון דער 

'נודע ביהודה' ('אור לישרים' דרוש א):
איז  געדאוונט  האט  הקדוש  אר"י  דער  וואס  מנין  דער  צו 
אנגעקומען איינער פון די גדולי הדור. יענער גדול האט מאריך 
געווען ביים דאווענען ווען דער עולם ווארט מיט כבוד אויף אים 
ער זאל ער ענדיגן. מיטאמאל האט דער אר"י הקדוש געהייסן 
ערקלערט  האט  ער  און  ווארטן,  נישט  מער  זאל  ער  חזן  פארן 
אז די סיבה פארוואס דער גדול דאוונט אזוי לאנג ווייל א בילד 
נישט  קען  ער  און  געדאנקען  זיינע  אין  אים  ליגט  זאָטל  א  פון 
געזאגט  אר"י  דער  האט  דאווענען  נאכן  דעם.  פון  ווערן  פטור 
געריטן  האסטו  נעכטן  אז  וויסן  זאלסט  'דו  גדול:  יענעם  פאר 
אויף א זָאטל פון שעטנז, און כאטש דו האסט עס געטוהן ווייל 
דו האסט זיך געאיילט צו א דבר מצוה, פון דעסוועגן האט דאס 
דיר צוגעברענגט דו זאלסט נישט קענען דאווענען מיט כוונה'.

פון  ברוך  שלמה  רבי  געזאגט  האט  רמז  וואונדערליכער  א 
בודאפעסט אויף דעם פסוק אין תהלים (נה טו): "ְּבֵבית ֱאִהים 
ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש" – 'ְּבָרֶגׁש' איז ר"ת: בלא רבית (אן קיין רבית), גילוח 
עבירות  דריי  די  ווייל  שעטנז,  גאל-מעסער),  א  מיט  (שערן  בתער 

'הנהגות צדיקים' ח"ג עמ' תתקמוהאלטן אפ די תפילות.

טייטש פון די ברכה 'בורא נפשות'
"א ַיֲחבֹל ֵרַחִים ָוָרֶכב ִּכי ֶנֶפׁש הּוא חֵֹבל" (כד ו)

ערקלערט דער מהר"ל מפראג:
פון דער פסוק לערנען מיר אז יעדע זאך וואס די נפש פון דער 
מענטש איז אנגעהאנגען אין דעם ווערט דאס אנגערופן 'נפש', 
און מיט דעם וועלן מיר פארשטיין דער נוסח פון די ברכה 'בורא 
וואס  געברויכן  ערליי  דריי  אויף  מיר  לויבן  דארט  ווי  נפשות', 

דער אויבישטער גיבט אונז:
איז  נפש  די  וואס  זאכן  די  אויף   – רבות"  נפשות  "בורא 
אנגעהאנגען אין דעם, "וחסרונן" – אויף די זאכן וואס די נפש 
דער  וועט  דעם  אן  אבער  דעם,  אין  אנגעהאנגען  נישט  איז 
מענטש פילן אז עס פעלט אים, "להחיות בהם נפש כל חי" – 
אויף זאכן וואס זענען 'מותרות'; דער מענטש האט פון זיי הנאה 
פעלן  אים  וועט  עס  אויב  אבער  דעם,  מיט  מחיה  זיך  איז  און 
עפעס פון די זאכן וועט ער נישט פילן אז עס פעלט אים עפעס.
'נתיבות עולם' – גמילות חסדים א'

ארימקייט שטערט צו דאווענען מיט כוונה
ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה' ְוָהָיה ְב ֵחְטא" (כד טו)

(מא  עירובין  מסכת  אין  זאגן  חז"ל  קלוגער:  שלמה  רבי  טייטש 
ב): "דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו", 
לויט דעם, אויב וואלט דער בעל הבית באלד באצאהלט פאר 
כוונה  מיט  דאווענען  געקענט  פועל  דער  וואלט  פועל,  דעם 
זיין  אפגעהאלטן  אים  האט  ער  ווייל  און  הדעת,  ישוב  מיט  און 
געהאלט שטערט ער אים פון צו דאווענען ווי עס דארף צו זיין. 
און אויף דעם איז מרמז דער פסוק: ווייל דו האסט אפגעהאלטן 
דעם געהאלט פון דיין ארבייטער "ְוא ִיְקָרא ָעֶלי" – וועגן דיר, 

"ֶאל ה'" ביים דאווענען, וועגן דעם "ְוָהָיה ְב ֵחְטא", ווייל דו 
'אמרי שפר'ביזסט שולדיג אין דעם.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה פעמאמאוצרות אמונים ם

די פארבינדונג פון ציצית צו 'אמן'
ְּתַכֶּסה  ֲאֶׁשר   ְּכסּוְת ַּכְנפֹות  ַאְרַּבע  ַעל   ָּל ַּתֲעֶׂשה  "ְּגִדִלים 

ָּבּה" (כב יב)

די  צווישן  טרעפן  מיר  קענען  קשר  וואונדערליכער  א 
מצוה פון ציצית צו די מצוה פון ענטפערן אמן:

זיי  פון  ווערן  ציצית  די  פון  בענדליך  פיר  די  בינדן  נאכן 
אכט בענדליך, אזוי אויך 'אמן' וואס ווערט געזאגט מיט 
כוונה אזוי ווי עס דארף צו זיין, נעמט עס אריין אין זיך 
וואס  'אדנ-י'  און  'הוי"ה'   – אותיות  פיר  פון  שמות  צוויי 
פון דעם ווערט א עקסטערע שם פון אכט אותיות. און 
אזוי ווי די מצוה פון ציצית איז מרמז אויף יחודו יתברך 
מייחד  איז  אמן  ענטפערט  וואס  דער  אויך  אזוי  (עי"ש), 

דעם אויבערשטנ'ס נאמען אויף דער וועלט.
'קרן לדוד' - 'בנפש דוד' אות נו

ˆיון בן  חיים  רבי  פון  י‡רˆייט  „רייˆנ'סטע  „י  ‡יז  ב‡לול,  י"‚  מ‡נט‡‚ 
‡יז  לעבן   ıנ‡‚  ‡ וו‡ס  זˆ"ל,  מ‡רמ‡ר˘טיין  ˆבי  ‡‰רן  ב"ר 
‡רויס‚ע˜ו˜ט  ‰‡ט  ער   – כפ˘וטו  ‡מונים'  '˘ומר   ‡ ‚עווען  ער 
‰˘חר. ברכו˙  „י  ‡ויף  ב‡זונ„ער  ‡ון  ‡מן  ענטפערן  ˜ענען  ˆו 
ולזכרו  ל˘מו  מ‡רמ‡ר˘טיין ‰‡ט ‡ויפ‚ע˘טעלט  יע˜ב „ב  רבי  זו‰ן  זיין 
ˆע‰נ„לי‚ע  ‡ן  ‰ייבן  זכו˙  ‡יר  ‡ין  וו‡ס  ‡מונים'  'בני  ‡ר‚‡ניז‡ˆיע  „י 
חברו˙‡.   ‡ מיט  ‰˘חר  ברכו˙  „י  ז‡‚ן  מיטן  ט‡‚  זייער  ‡י„ן  טויזנטער 
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חברו˙‡ לעילוי נ˘מ˙ו. 
ברכו˙ ‰˘חר: ‡ויפן ˜ול, מיט כוונ‰, מיט ‡ חברו˙‡
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דא האבן מיר א בריוו וואס איז אנגעקומען צו די ארגאניזאציע 'וכל מאמינים' אין דעם פריערדיגן 
חודש. די בריוו איז געשריבן געווארן דורך א חשוב'ע פרוי וואס איר מאן דינט מיט מסירות נפש 
אלץ א 'גבאי אמן' אין איינע פון די שוהלן אין הארץ פון ארץ ישראל, דא איז עס פאר ענק מיט 

וויכטיגע ענדערונגען:

לכבוד די מנהלים פון 'בני אמונים':

נארמאלע  א  אין  וואוינט  וואס  פאמיליע  דורכשניטליכע  א  איז  ה.  פאמיליע  פאמיליע,  אונזער 
געגנט אינמיטן ארץ ישראל. מיין מאן ארבעט זייער שווער צו קענען שפייזן אונזער פאמיליע, 
און צוליב זיין ארבעט דארף ער ארויס גיין פון שטוב פון די פארטאג'ס שעה'ן און ארבעטן רוב 
שעה'ן פון טאג, ווען איך טראג אויף מיר די ווירטשאפט און איך בין איבערגעגעבן צו די קינדער 

מיט א געטריישאפט.

ארויס  גייט  מאן  מיין  שעה.  פריה  א  גאר  אין  אן  זיך  הייבט  פאמיליע  אונזער  פון  היום  סדר  די 
נאכן  אהיים  נישט  ער  קומט  צייט  פארדינען  צו  כדי  און  שוהל,  דערנעבנדיגן  א  אין  דאווענען 
דאווענען נאר פון דארט גייט ער גראד צו זיין ארבעט'ס פלאץ, אין די צייט וואס איך גרייט צו 

די קינדער זיי זאלן קענען גיין לערנען אין די מוסדות החינוך און זיי זאלן האבן וואס צו עסן.

מיין קליינטשיגער, דער צוויי יעריגער שמוליק, געפינט זיך אין לויף פון די טאג אין א קינדער-
גארטן נישט ווייט פון אונזער הויז. געווענליך טראג איך אים אהין, אבער אין איינע פון די טעג, 
צוליב א אפוינטמענט ביי א דאקטער, האב איך געמוזט בעהטן פון מיין מאן אז אין דעם טאג 
זאל ער אהיים קומען נאכן דאווענען, טראגן דעם קינד צום קינדער-גארטן אנשטאט מיר, און 

נאר נאכדעם זאל ער ארויס גיין צו זיין ארבעט.

מיין מאן האט גערן צוגעשטימט. באלד נאכן דאווענען איז ער אהיים, גענומען דעם קליינעם 
שמוליק און האט אי ם אריינגעזעצט אין זיין אויטא, און זיך געאיילט אים צו פירן צום קינדער-

גארטן... אבער פלוצלינג האט די סעלפאון זיך צוקלינגען אין זיין טאש; אויפן ליין איז געווען זיין 
בעל הבית וואס האט געוואלט רעדן מיט מיין מאן איבער א וויכטיגע ענין, מיין מאן איז אריין אין 
א לאנגע שמועס וואס האט זיך געענדיגט זייענדיג שוין אין די פארקינג פלאץ נעבן זיין ארבעט.

דער קליינער שמוליק איז איינגעשלאפן אין זיין בענקל און האט גארנישט מיטגעהאלטן וואס 
עס פאסירט ארום אים. דער פאטער האט געענדיגט די שמועס, עס איז שוין געווען שפעטער 
ווי יעדן טאג און ער האט זיך געאיילט ארויסגיין פון זיין מאשין און זיך איילן צום אפיס. פון דעם 

קליינעם שמוליק האט ער אינגאנצן פארגעסן.

כאטש עס האט זיך גערעדט פון אינמיטן חודש שבט, דאך האט די זון געשיינט מיט איר גאנצן 
קראפט. די מאשין האט אנגעהויבן הייס צו ווערן ווען קיינער ווייסט נישט פון דעם קליינעם 

קינד וואס געפירט זיך אין אזא שרעקליכן געפאר. 

שוין  האט  זון  די  ארבעט,  זיין  אנגעהויבן  האט  מאן  מיין  ווען  פון  אריבער  איז  שעה  א  צו  נאנט 
אנגעהויבן זיך דערנענטרן אויף אינמיטן די הימל, די טעמפעראטור אין די אויטא האט אנגעהויבן 
צו ברענען... און אט, בחסדי שמים איז פלוצלינג מיין מאן גערופן געווארן צו די צימער פון זיין 
בעל הבית, יענער האט געדארפט א געוויסע דאקומענט וואס איז געווען אין די מאשין פון מיין 
מאן, ער האט אנגעהויבן אראפגיין די טרעפ געלאסן אן קיין חשק אין זיין וועג צו זיין מאשין, און 

פלוצלינג האט אים די זכרון געגעבן א דערשרעק – אוי דאס קינד! וויאזוי האב איך פארגעסן!

מיין מאן האט אנגעהויבן צו פליעהן אויף די טרעפ ווי איינער א גערירטער, אין זיין מח האבן 
אנגעהויבן אדורך לויפן שרעקעדיגע געדאנקען, ער האט זיך דערמאנט פון עטליכע טראגישע 
דעם  פון  טראכטן  צו  אנגעהויבן  שוין  האט  ער  און  געשעהן,  לעצטנ'ס  נאר  זענען  וואס  פעלער 
ארגסטן. ווען זיין הארץ קלאפ פון שרעק האט ער געעפנט די טיר, די אויטא איז שוין געווען 

קאכעדיג, אבער דער קינד איז געשלאפן רואיג ווען ער איז פריש און געזונט.

אקעגן זיינע אויגן האט דא פאסירט א אפענער נס, געציילטע מינוטן האבן אונז געראטעוועט 
די  אויף  ארויפברענגען  נישט  אפילו  מ'קען  וואס  אזאך  געשעהן.  געקענט  וואלט  עס  וואס  פון 

געדאנקען. רחמנא ליצלן.

מיר  האט  מאן  מיין  ווען  געשפירט  האב  איך  וואס  פאפיר  אויפן  שילדערן  צו  שווער  איז  עס 
געקלינגען עס צו דערציילן. מיין גאנצע קערפער האט געציטערט און א לאנגע צייט האב איך 

נישט געקענט ארויסרעדן א ווארט פון מיין מויל.

מיר האבן באקומען דעם קינד במתנה, און מיר ביידע האבן געטראכט וויאזוי מיר קענען לויבן 
אויף דעם... אין וועלעכע מצוה זאלן מיר זיך שטארקן כדי צו לויבן דעם באשעפער אויף דעם 

גרויסן נס...

שבת נאכדעם האט מיין מאן דורך א געטליכע השגחה אהיים געברענגט ענקער וואונדערליכער 
זיך  מ'זאל  רופט  וואס  מעלדונג  די  געווען  מפרסם  ענק  האבן  דעמאלטס  פונקט  ווען  בלעטל, 

אנשליסן צו די פאמיליע פון די 'גבאי אמן'.

"פארוואס זאל איך זיך נישט אנשליסן צו דעם פראיעקט?" – האט מיין מאן מיר מיטגעטיילט 
מיט זיינע געדאנקען, "אין די ברכות השחר לויבן מיר אויף דעם געזונט און אויף דעם לעבן... 

דאס זענען דאך פונקט די זאכן אויף וואס מיר ווילן יעצט לויבן".

געטראכט און געטוהן, מיין מאן האט באשלאסן אויפשטיין יעדן טאג מיט עטליכע מינוט פריער 
'אמן' נאך די ברכות השחר. אויך איך האב זיך  כדי צו זיין גרייט אין בית המדרש צו ענטפערן 

אונטערגענומען צו זאגן יעדן טאג די ברכות השחר מיט א חברותא.

אין די לעצטע האלבע יאר יעדן אינדערפריה באלד ווען איך שטיי אויף פון שלאף גיי איך צו צו 
דעם בעטל פון מיין קליינעם, און זעהנדיג זיין רואיגן געזוכט ווער איך פיל מיט א געפיהל פון 
לויב אויף דאס לעבן וואס מיר האבן אין יענעם גורל'דיגן אינדערפריה באקומען במתנה דורך 
א אפענע נס, און אויף דעם וואס דער אויבישטער גיבט אונז יעדן טאג פון דאסניי נסים וואס 

אפשר זענען זיי באהאלטן, אבער עס איז זיכער אז מיר זענען נישט פטור פון צו לויבן אויף זיי.

פאר  טוהן  ענקער  אויף  אמונים'  'בני  ענק,  פאר  דאנק  ספעציעלע  א  מיט  בריוו  מיין  ענדיג  איך 
די גרויסע מצוה, עס איז נישט קיין ספק אז דורך ענקער זכות זענען אסאך מענטשן זוכה צו 
דאנקען פארן מלך מלכי המלכים אויף א מושלם'דיגן וועג אויף די וואונדערליכע לעבן וואס ער 

גיט אונז יעדן טאג פון ניי.

וואויל איז פאר ענק, דער אויבישטער זאל ענק העלפן ענק זאלן האבן הצלחה און ברכה אין 
אלע ענינים.

די גאולה – נישט אלץ מתנת חינם
ה'  א): "בך  עא  פסוק (תהלים  דעם  טייטש  ('מגילת סתרים')  תהלים  אויף  זיין פירוש  אין  רמח"ל  דער 
'נהמא  אנגערופן  עסן  זיין  ווערט  צווייטן,  א  ביי  עסט  וואס  איינער  לעולם";  אבושה  אל  חסיתי 
דכיסופא', ווייל ער שעמט זיך צו עסן דורך א מתנת חינם, אזוי אויך די אידן, וואס האבן נישט 
געטוהן דעם רצון ה' און זיי זענען פארטריבן געווארן אין גלות, ווען עס וועט אנקומען די צייט פון 
די גאולה, אויב זיי וועלן נאכנישט זיין ריין פון זייערע זינד, וועלן זיי האבן א געוואלדיגע שאנד פון 

דעם וואס זיי ווערן אויסגעלייזט אומזינסט כאטש זיי זענען נישט ראוי צו דעם.

זיך  האבן  זיי  וויבאלד  אבער  גלות,  אין  זייענדיג  רואיג  געזיצן  וואלטן  זיי  אויב  איז  אלעס  דאס 
שטראף  דעם  אנגענומען  זיי  האבן  דעסוועגן  פון  און  פעלקער  אלע  די  אונטער  אפגעפלאגט 
באהבה, און אויך דעמאלטס האבן זיי נישט אויפגעהערט פון צו האפן צום אויבערשטנ'ס הילף, 
דארפן  נישט  זיך  זיי  וועלן  לעולם"  אבושה  "אל  דעמאלטס  חסיתי",  ה'  "בך  שטייט:  עס  ווי  אזוי 

שעמען מיט די גאולה.

און דאס בעהטן מיר: "ויחד לבבנו" אז מיר זאלן קענען זוכה זיין "לאהבה וליראה שמך" – כאטש 
די צרות און די יסורים וואס מיר גייען אריבער אין די צייט פון די גלות, כדי "לא נבוש ולא נכלם 

לעולם ועד" – ווייל די גאולה וועט זיין 'בדין' און נישט אלץ מתנת חינם ('שיח יצחק').

א תפילה אויף די קינדער
מיר  וואס  בקשות  געוואלדיגע  אלע  די  געבעהטן  שוין  האבן  מיר  וואס  נאך  פארשטיין:  מ'דארף 
האבן דערמאנט ביז יעצט, מיר זאלן זוכה זיין 'לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים", 
פארוואס דארפן מיר צולייגן און בעהטן אז 'לא נבוש ולא נכלם לעולם ועד', אויב מיר וועלן זוכה 

זיין צו די אלע אויבנדערמאנטע מעלות איז זיכער אז מיר וועלן זיך נישט שעמען לעולם ועד?

צוליב  און  וכו'  וללמד'  ללמוד  'לשמוע  פון  מעלות  די  צו  צוקומען  וועלן  מיר  אויב  אויך  נאר, 
אונזערע מעשים וועלן מיר נישט פארשעמט ווערן; דאך דארפן מיר מורא האבן אויף אונזערע 
קינדער אויב זיי וועלן חלילה נישט גיין ווייטער אויף דעם אויסגעטרויטענעם וועג, און צוליב זיי 
וועלן מיר פארשעמט ווערן, ווייל עס איז נישט פארהאן קיין גרעסערע בושה און ווייטאג פון דעם 
וואס די קינדער גייען נישט בדרכי אבות. דעריבער לייגן מיר צו א געבעהט: 'שלא נבוש... לעולם 
לא  דעם  דורך  און  וועג  גראדן  אויפן  גיין  זאלן ווייטער  און אייניקלעך  קינדער  אז אונזערע  ועד', 

נבוש לעולם ועד.

מיט דעם קענען מיר פארשטיין וואס די פוסקים ברענגען (ראה 'עטרת זקנים' מז) אז ביי די ברכה פון 
'אהבה רבה' און ביי די ברכות התורה דארף מען בעהטן אויף די קינדער זיי זאלן גיין אויף דעם 
גראדן וועג און זיי זאלן זיין צדיקים. ביי די ברכות התורה טרעפן מיר א קלארע בקשה אויף דעם, 
אבער ביי די ברכה פון אהבה רבה טרעפן מיר נישט לכאורה די בקשה, און לויט וואס איז פריער 
געזאגט געווארן פארשטייט מען אז די בקשה אויף די קינדער ליגט באהאלטן אין די ווערטער 

'שלא נבוש... לעולם ועד' ('שלמי ציבור' [למהרי"ט אלגאזי] דיני ברכו אות יט).

עולם הבא – בזכות און נישט בחסד
דער הייליגער 'נועם אלימלך' פון ליזענסק איז אמאל געזיצן און געמאכט זיין חשבון הנפש, און 
צוליב זיין געוואלדיגע ענוה איז ער זייער שנעל געקומען צו א באשלוס אז ער האט נישט אפילו 
איין זכות וואס צוליב דעם זאל ער זוכה זיין צו עולם הבא און איז געווארן זייער טרויערדיג. אבער 
דעמאלטס האט ער פלוצלינג געטראכט, דער אויבישטער איז דאך זיכער מקיים כל התורה כולה 
און צווישן זיי אויך די מצוה פון צדקה, מילא אויף דער וועלט טוהט ער צדקה מיט דעם וואס ער 
גיט בני חיי ומזוני פאר די וואס זענען נישט ראוי צו דעם, אבער וויאזוי איז ער מקיים די מצוה 
פון צדקה אין עולם הבא? נאר, מוז זיין אז ער גיט עולם הבא אויך פאר די וואס עס קומט זיך זיי 
נישט, און מיט דעם איז ער מקיים די מצוה פון צדקה, און מיט דעם האט דער רבי ר' אלימלך זיך 

בארואיגט, אז ער וועט אויך זוכה זיין צו עולם הבא...

מיט דעם טייטש דער 'נועם אלימלך' דעם פסוק (בראשית טו ו): "ְוֶהֱאִמן ַּבה' ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה" – אז 
דער מענטש דארף גלייבן דעם אויבערשטן אז ער וועט אים געבן שכר זייענדיג אין עולם הבא 
כאטש ער איז נישט ווערד צו דעם, ווייל דאס ווערט גערעכנט פאר השי"ת ווי 'צדקה' אין עולם 

הבא.

לויט דעם קען מען טייטשן וואס מיר בעהטן, אז מיר זאלן זוכה זיין צו אלע מעלות וואס מיר האבן 
געבעהטן אין די ברכה פון 'אהבה רבה', און דורך דעם וועלן מיר זוכה זיין אז מיר זאלן באקומען 
בשם  כי  נכלם...  ולא  נבוש  'לא  דעמאלטס  און  הבא,  עולם  אין  זייענדיג  דין  פי  על  שכר  אונזער 
קדשך בטחנו' – מיר וועלן נישט האבן קיין בושה פון דעם וואס מיר האבן באקומען אונזער שכר 
נאר ווייל מיר פארלאזן זיך אויפן אויבערשטן וואס גיט שכר אויך פאר די וואס זענען נישט ווערד 

צו דעם, אזוי ווי עס שטייט אין נועם אלימלך ('אשי ישראל' [לר"י ברודא] אות נו).

נגילה ונשמחה בישועתך
דער אונטערשייד צווישן 'גילה' און 'שמחה' ערקלערט דער ווילנער גאון ('אדרת אליהו' דברי הימים טז 
לא): 'שמחה' איז א געפיהל פון פרייד וואס נעמט ארום דעם מענטש ווען ער דערגרייכט דעם ציל 
וואס ער האט געוואלט, אבער די שמחה וועפט אויס און ווערט שוואכער אין לויף פון די צייט. 

'גילה' איז א מצב פון פרייד וואס הערט זיך נישט אויף.

מ'וואלט געקענט מיינען אז ווען א מענטש האט זיך אינגאנצן משלים געווען און ער קומט אן אין 
עולם הבא, ווערט ער טאקע זיין ארומגענומען מיט א גרויסע שמחה, אבער אין לויף פון די צייט 
וועט זיין פרייד קלענער און שוואכער ווערן, וועגן דעם נאך וואס מיר האבן געבעהטן מיר זאלן 
'נגילה ונשמחה בישועתך', אז לעתיד לבא  זוכה זיין צו זיין צווישן די תלמידי חכמים זאגן מיר: 
וועט זיך שטענדיג באנייען די שמחה, ווייל מיר וועלן נישט בלייבן שטיין אויף איין פלאץ, נאר מיר 
וועלן גיין העכער און העכער, אזוי ווי חז"ל זאגן (ברכות סד א) "תלמידי חכמים אין להם מנוחה... 
בעולם הבא" ווייל אגאנצע צייט זענען זיי ממשיך צו שטייגן אין די זכות פון זייערע גוטע מעשים 

וואס זיי האבן געטוהן אויף דער וועלט ('שפתי חיים' רינת חיים).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (ח')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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