
פרשת ראה

בס"ד

'אמת ואמונה' – איז דער עקזיסטענץ פון כלל ישראל
"ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה'" (יב כח)

"הטוב - בעיני השמים. והישר - בעיני אדם" (רש"י)

האדמו"ר רבי שאול ידידיה אלעזר פון מאדזשיץ האט געזאגט:

וועגן  לבריות.  טוב  סיי  און  לשמים  טוב  סיי  זיין  דארף  איד  א 
דעם זאגן מיר ביי מעריב: "אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו"; 
די מידה פון 'אמת' דאס מיינט זיך פירן מיט אמת'דיגקייט און 
'אמונה' דאס איז דער יסוד  ישרות מיט אנדערע מענטשן, און 
פון דער קשר פון א מענטש צום אויבערשטן. די צוויי יסודות 
זענען 'כל זאת' - דער יסוד פון אלע מידות, 'וקיים עלינו' - און 

זיי זענען דאס עקזיסטענץ פונעם אידישן פאלק.

'אמרי שאול', עניני סוכות אות כד

'לא תתגודדו' צו פארברענגען אין שוהל
"ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאקֵיֶכם א ִתְתּגְֹדדּו" (יד א)

מיט  טענה'ען  צו  זיך  געוואוינט  געווען  זענען  גלחים  די 
צוריק  גוט  זיי  האט  זייט  זיין  פון  וואס  אייבשיץ,  יהונתן  רבי 
פארגעהאלטן:  אים  זיי  פון  איינער  האט  איינמאל  דערלאנגט. 
'וויאזוי קען זיין אז אלע גויים שטייען באימה וביראה אין זייער 
תיפלה, און ביי ענקערע שוהלן, קען מען זעהן די וואס זענען 

מזלזל און שמועסן צווישן זיך?'

רבי יהונתן האט געוואלט מלמד זכות זיין אויף כלל ישראל און 
האט געזאגט פארן גלח: 'ביזסט טאקע גערעכט, אזוי איז דער 
סיסטעם פון דער וועלט; א קנעכט ביי זיין האר פירט זיך אויף 
באימה ופחד, אבער א זוהן ביי זיין פאטער פיהלט ווי ער איז 
ביי זיך אין הויז. ענק זענען ווי קנעכט, אבער אונז, זענען מיר 
קינדער צו השי"ת, און צוליב דעם זענען פארהאן די וואס ווערן 

נכשל צו רעדן אין שוהל'.

לויט דעם טייטש בדרך מוסר דער 'בית שערים' רבי עמרם בלום 
דעם פסוק: כאטש עס איז ריכטיג אז "ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאקֵיֶכם", 
דאך זאלן ענק זיך אויפפירן מיט יראה אין א שוהל, און חלילה 

"א ִתְתּגְֹדדּו" – צו פארברענגען דארט מיט נארישע שמועסן.

'דברי שמואל'; 'מפי ספרים וסופרים'

דאווענען אין שוהל – 
איז א סימבאל פון קרבת אלוקים

"ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמ ַהֶּדֶר ִּכי א תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקֹום" 
(יד כד)

רבי שלמה זלמן אונסדארפער דער מגיד מישרים פון פרעשבורג 
האט געטייטש:

דער וואס דרייט זיך ארויס פון צו דאווענען אין שוהל מיט די 
טענה: "ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמ ַהֶּדֶר", עס איז אים ווייט דער וועג, אדער 
צו  שווער  אים  איז  עס   – ְׂשֵאתֹו"  תּוַכל  א  "ִּכי  טענה  די  מיט 
פארטראגן די גרודער און די טומל פון שוהל; זאל ער וויסן אז 
 ער איז נישט גערעכט, און די ריכטיגע סיבה איז: "ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ
ַהָּמקֹום" – ווייל ער האט זיך דערווייטערט פון דעם אויבערשטן.

'פני שלמה'

'לך ה' הצדקה' ווייל מ'זאגט 
נישט קיין ברכה אויף דעם

"ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו" (טו י)
עשה  מצוות  די  צווישן  גערעכנט  ווערט  צדקה  פון  מצוה  די 
וואס מ'זאגט נישט אויף דעם א ברכה. דער באוואוסטער טעם 
וועט  ארימאן  דער  טאמער  חושש  מ'איז  ווייל  איז,  דעם  אויף 
זיך שעמען צו נעמען די צדקה, וועט אויסקומען אז ער האט 

געזאגט א ברכה לבטלה (ראה שו"ת הרשב"א סי' יח).
דער  בלאך,  בער  יששכר  רבי  טייטש  יסוד  דער  מיט 
מאטערסדארפער רב, דעם פסוק אין דניאל (ט ז): "ְל ה' ַהְּצָד־

ָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים":
עס איז באקאנט די גמרא (ברכות לה א) וואס פארענטפערט די 
א),  כד  (תהלים  ּוְמלֹוָאּה"  ָהָאֶרץ  "ַלה'  פסוק:  דער  צווישן  סתירה 
צו דעם פסוק: "ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם" (שם קטו טז), אז בעפאר 
די ברכה איז די ערד דעם אויבערשטנ'ס, און נאר נאך די ברכה 
דעם.  פון  געניסן  צו  מענטשן  די  פאר  ערלויבעניש  א  ער  גיט 
פארן  ברכה  א  נישט  זאגן  מיר  ווייל  זאגן,  מען  קען  דעם  לויט 
האבן  צו  הנאה  רשות  קיין  נישט  דאך  מיר  האבן  צדקה,  געבן 
פון  געגעבן  וואלטן  מיר  ווי  גערעכנט  עס  ווערט  געלט,  די  פון 
ַהְּצָד־ ה'   די כוונה: "ְל דעם אויבערשטנ'ס טייל, און דאס איז 
ָקה" – פון דיינעם געבן מיר צדקה, ווייל מיר זאגן נישט פריער 
א ברכה, צוליב וואס "ולנו בושת הפנים" – טאמער דער ארימאן 

וועט זיך שעמען און ער וועט נישט וועלן נעמען די צדקה.
'בינת יששכר' דרוש דרך חיים

וידוי מיט א פארמאכטע האנט
 ַלֲעִנֶּי  ְלָאִחי  ָיְד ֶאת  ִּתְפַּתח  ָּפתַֹח  ֵלאמֹר   ְמַצְּו ָאֹנִכי  ֵּכן  "ַעל 

ּוְלֶאְבֹיְנ ְּבַאְרֶצ" (טו יא)
פארמאכטע  א  מיט  קלאפן  צו  זיך  מיר  פירן  וידוי  זאגן  ביים 
האנט אויף די הארץ (ראה מגן אברהם תרז ג). דער טעם פון דער 
מנהג שטייט קלאר אין מדרש (קה"ר ז ב); ווייל די גלוסטענישן 

פון די הארץ מאכן מיר זאלן זינדיגן.
אבער פארוואס דווקא מיט א פארמאכטע האנט?

זאגט רבי שלמה זלמן עהרנרייך דער שימלויער רב:
עס איז באקאנט אז דער מענטש קען מכפר זיין אויף זיינע זינד 
דורך געבן צדקה, אזוי ווי עס שטייט קלאר אין פסוק (דניאל ד 
איינמאל  נישט  דעסוועגן  פון  נאר  ְפֻרק".  ְּבִצְדָקה   כד): "ַוֲחָטָא
וועגן  צדקה,  געבן  צו  פון  האנט  זיין  מענטש  דער  פארמאכט 

דעם קלאפן מיר אויף די הארץ מיט א פארמאכטע האנט ביים 
זאגן דעם וידוי, צו זאגן - אז צוליב די האנט וואס איז פארמאכט 
מיר  וואלטן  דעם  נישט  ווען  ווייל  וידוי,  דעם  זאגן  מיר  דארפן 

געהאט א כפרה דורך צדקה.
'טיול בפרדס' על 'אגרת הטיול' חלק הרמז אות יד

ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים
"ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַלה' ֱאקֶי צֹאן ּוָבָקר" (טז ב)

 "'ּוָבָקר' – זאלסטו שחט'ן פאר א חגיגה. אויב אויף דעם פסח האבן 
חגיגה  קרבן  א  אויך  מען  ברענגט  גרופע,  גרויסע  א  געציילט  זיך 

כדי די קרבן פסח זאל געגעסן ווערן ווען מ'איז שוין זאט" (רש"י)
לויט רש"י'ס ווערטער פארשטייט מען דער טעם פארוואס אין 
מיר:  זאגן  גאלנו'  'אשר  פון  ברכה  די  ביי  פסח'  של  'הגדה  די 
 - פארקערט  נישט  און  הפסחים",  ומן  הזבחים  מן  שם  "ונאכל 
"מן הפסחים ומן הזבחים", ווייל דעם פסח דארף מען עסן ווען 
מ'איז שוין זאט, ברענגט מען פריער 'הזבחים' - ד.מ. די חגיגה 

וואס מ'האט מקריב געווען ערב פסח (טור או"ח תעג).
ווען  אז  שטייט,  י)  תעג  במג"א  הובא  ג,  (קצ  וייל  מהר"י  שו"ת  אין 
דער סדר-נאכט קומט אויס מוצאי שבת דארף מען זאגן: "מן 
הפסחים ומן הזבחים", ווייל די חגיגה פון ערב פסח איז נישט 
וואס  'הפסחים'  פריער  מען  דערמאנט  דעם  וועגן  שבת,  דוחה 
מ'האט היינט - שבת - מקריב געווען, און נאכדעם די 'זבחים' 

וואס מ'וועט מארגן יו"ט בייטאג מקריב זיין.
קהילות  די  פון  רב  דער  קאצנעלנבויגן  יחזקאל  רבי  אבער 
דער  ווען  אויך  אז  כג),  או"ח  יחזקאל'  'כנסת  (שו"ת  שרייבט  'אה"ו' 
דעם  זאגן  מען  דארף  שבת  מוצאי  אום  געפאלט  סדר-נאכט 
געווענליכן נוסח, וויל פון דער אנהויב פון די בקשה ["כן יגיענו 
למועדים ולרגלים אחרים הבאים... ונאכל שם..."] איז א באווייז 
אז מ'בעהט אויף דעם קומענדיגן יאר, און די קומענדיגע יאר, 
פסח  יו"ט  אויסקומען  וועט  חשבון  אונזער  לויט  אויב  אויך 
שוין  וועט  המקדש  בית  די  אז  מיר  האפן  שבת,  מוצאי  אום 
אויפגעבויט ווערן און מ'וועט צוריק מקדש זיין ראש חודש על 
נישט  וועט  פסח  יו"ט  אז  זיין  קען  דעמאלטס  און  הראיה,  פי 

געפאלן אין מוצאי שבת.
מסכים  איז  ההגדה)  סדר  יעקב',  'בית  (סידור  עמדין  יעקב  רבי  אויך 
צו די מיינונג פון דער 'כנסת יחזקאל', אבער צוליב א אנדערע 
נוסח,  באשטימטע  א  הגדה  די  ביי  זאגן  מ'דארף  ווייל   - טעם 

לויט רוב יארן.

זכר ליציאת מצרים
"ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצָרִים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה" (טז יב)

פארוואס ווערט דערמאנט דער פסוק פונקט ביי די יו"ט שבועות?

ערקלערט דער גאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א:

דאווענען  ביים  טובים  ימים  דריי  די  ביי  מיר  זאגן  באקאנט  ווי 
דער  עס  דארף  פסח  ביי  מצרים',  ליציאת  'זכר  קידוש  ביי  און 
פסוק נישט זאגן, ווייל דער גאנצער יו"ט איז דאך א זכר אויף 
"ְלַמַען  מג):  כג  (ויקרא  שוין  שטייט  סוכות  אויף  מצרים.  יציאת 
ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם 

געדארפט  עס  תורה  די  האט  דעם  וועגן  ִמְצָרִים".  ֵמֶאֶרץ 
'טעמא דקרא'אנצייכענען נאר ביי דעם יו"ט שבועות.

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
כלל ישרא

פע ם

אמן צוברעכט דעם צארן
"ְלַמַען ָיׁשּוב ה' ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ" (יג יח)

זענען  ַאּפֹו"  ֵמֲחרֹון  יי  ָיׁשּוב  "ְלַמַען  תיבות:  ראשי  די 
'אמן', א רמז אויף דאס וואס עס שטייט אין  בגימטריה 
ענטפערט  וואס  "יעדער  א):  מ  דף  (תיקונים,  הקדוש  זוהר 
גזר  שלעכטן  זיין  מען  צורייסט  כח  גאנצן  זיין  מיט  אמן 

דין פון זיבעציג יאר". 
'נטעי שעשועים' תהילים ב יא 

צאנז  פון  חיים'  'דברי  דער  האט  איינמאל 
באמערקט ווי איינער זאגט די ברכות השחר 
נאך  אמן  ענטפערן  מ'זאל  אן  שטילערהייט 
זיינע ברכות. האט ער זיך געוואנדן צו אים 
ראה  פרשת  אנהויב  "אין  געזאגט:  אים  און 
'ֶאת   - ִּתְׁשְמעּו'  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  'ֶאת  שטייט: 
ִּתְׁשְמעּו'  'ֲאֶׁשר  אז  זאגן  מען  דארף  ַהְּבָרָכה' 
זאלן  און  הערן  זאלן  ארומיגע  די  אז   -

('עטרת חיים' עמ' קג)ענטפערן אמן. 

ברכות השחר: אויפן קול, מיט כוונה, מיט א חברותא



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

די סגולה פון דאווענען פערציג טעג אין איין צו ביים כותל 
פארשפרייט  יארן  צענדליגע  לעצטע  די  אין  איז  המערבי, 
איינוואוינער  די  צווישן  אבער  וועלט.  דער  אין  געווארן 
אין  געווען  באקאנט  שוין  עס  איז  מעלה  של  ירושלים  אין 
די פריערדיגע דורות, אסאך פון די גדולי ירושלים פלעגן 
רעקאמענדירן פאר די וואס זענען געקומען בעהטן פון זיי 
געטוהן  אזוי  האבן  זיי  ווען  און  טוהן,  אזוי  זאלן  זיי  ברכה 
זענען זיי געהאלפן געווארן בדבר ישועה ורחמים. איבער 
וואס  ערציילונג,  דעם  אין  ליינען  ענק  קענען  ישועה  אזא 
דערציילט  האט  שליט"א,  שוואדראן  יצחק  רבי  הגה"צ 

איבער זיין מאמע די רעביצין ע"ה.
די  יארן.  ת"ש  די  פון  אנהויב  די  אין  געווען  איז  דאס 
ירושלימער  דער  פון  טאכטער  א  שוואדראן,  רעביצין 
פון  פרוי  די  און  אויערבאך  ליב  יהודה  חיים  רבי  מקובל 
איז  זצ"ל,  שוואדראן  שלום  רבי  מגיד  באקאנטער  דער 
איר  אין  קינדער-צימער  די  פון  טיר  די  ביי  געשטאנען 
קליינער הויז, און זי קוקט מיט פארוויינטע אויגן אויף איר 
פינעף יעריגע טאכטער וואס איז דעמאלטס געזיצן אויף 
שפילערייען,  אירע  אין  פארטיפט  איז  זי  ווען  בעט,  איר 

שטיל און רואיג.
א  אנגעזעהן  זיך  האט  מיידל  די  פון  פנים  די  אויף 
אויסגעזאגט  נישט  האט  וואס  גליק,  א  און  צופרידנהייט 
גרויסער  דער  וואס  פראבלעם  געזונטהייט  איר 
הויז  זייער  צו  געווארן  גערופן  איז  וואס  ארטאפעדיסט 
צו  אן  געזאגט.  יעצט  האט  געלט  סומע  גרויסע  א  פאר 
געזאגט  דאקטער  דער  האט  ווערטער  איבעריגע  זאגן 
זיין קלארן באשלוס פאר די מאמע וואס איז געשטאנען 

געשאקט.
"ס'איז א שאד אויף אלעס וואס ענק וועלן איינשטעקן און 
זיך אנשטרענגען, די מיידל וועט קיינמאל נישט קענען גיין 
פעסטגעשטעלט,  דאקטער  דער  האט  פוס!",  אירע  אויף 
און האט פארגעזעצט מיט זיין דאקטערישע ערקלערונג: 
האלט  השדרה  חוט  איר  אין  פעלער  אומבאקאנטער  "א 
נישט  איז  עס  פוס,  די  צו  מוח  די  פון  פארבינדונג  די  אפ 
עס  קען  וואס  וועלט  דער  אויף  מעדיצין  קיין  פארהאן 
פאררעכטן, אויך פיסיאטהעראפי עקסערסייז וועלן נישט 
העלפן. עס לוינט זיך ענק זאלן אריינלייגן ענקערע כוחות 
איר צו אויסלערנען וויאזוי צו קענען פירן א לעבן אין אזא 

שווערן צושטאנד".
בעפאר ער איז ארויס פון זייער הויז, ווי איינער וואס וויל 
דער  האט  עלטערן,  די  פון  וואונדן  די  אויף  זאלץ  גיסן 
דאקטער געוויזן אויף זיין האנט פלאך און האט געזאגט: 
נאך  פלאך,  האנט  מיין  אויף  האר  וואקסן  מיר  וועט  "עס 

בעפאר די מיידל וועט גיין אויף אירע אייגענע פוס".
די  האבן  בעט,  טאכטער'ס  איר  נעבן  שטייענדיג  יעצט, 
ווערטער נאכאמאל געשטאכן אין די מאמע'ס אויערן. זי 
איז שיער צובראכן געווארן ביי איר, אבער צוביסלעך האט 
זי זיך אנגעהויבן צו שטארקן; זי האט נאכאמאל געקוקט 
אליינ'ס  זיך  האט  זי  און  טאכטער,  קליינעם  איר  אויף 
געטרייסט: "א דאקטער א בשר ודם איז באגרעניצט אין 
זיינע מעגליכקייטן, אבער דער רופא כל בשר האט זיכער 
גיין  זאל  טאכטער'ל  אונזער  אז  נס  א  מאכן  צו  כח  דעם 
יחוס  אולי  אים,  צו  ווענדן  זיך  איך  וועל  פוס,  אירע  אויף 

אולי ירחם".
מיט אויסגערעכנטע טריט האט די רעביצין זיך געוואנדן 
איר  געזיצן  איז  דארט  צימער,  דערנעבנדיגן  דעם  צו 
צוגעווארט  אביסל  האט  זי  געלערנט.  און  מאן  גרויסער 
ביים אריינגאנג צום צימער ביז ער האט זיך אויפגעכאפט 
ארויסגעזאגט  זי  האט  דעמאלטס  און  טראכטן,  זיין  פון 

איר ווילן:
שלמה'קע  רבי  רבי'ן,  הייליגן  דעם  צו  גיין  וויל  "איך 
זוועהילער, ער איז באקאנט מיט זיין גרויסע עבודה ביים 
ישועות;  ברענגען  וואס  ברכות  זיינע  מיט  און  דאווענען, 
אונזער  אויף  דאווענען  זאל  ער  בעהטן  אים  וועל  איך 
טייערן טעכטער זי זאל קענען גיין אויף אירע פוס, קעגן 

אלע שאנסן"
ר' שלום האט צוגעשאקלט זיין קאפ, און די רעביצין איז 
חסד',  'שערי  פון  וועג  געדרייטן  לאנגן  דעם  אויף  ארויס 
וואו  געגנט,  ישראל'  'בית  די  צו  געוואוינט,  האבן  זיי  וואו 

דארט איז געווען די ארימע הויז פון דעם הייליגן רבי'ן.
רעביצין  די  האט  הויז  רבי'נס  דעם  פון  אריינגאנג  ביים 
שוואדראן אויסגעגאסן איר ביטער הארץ, דער רבי האט 
צוגעהערט מיט געדולד און ווען זי האט געענדיגט האט 
איך  קען  "וואס  שטימע:  שליטע  זיין  מיט  געפרעגט  ער 

איר העלפן?".
"די  געשטארקט,  זיך  געוויין  איר  האט  בעהט",  "איך 

זיכער  פארשפארט,  נישט  דאך  זענען  הימל  אין  טויערן 
קען מען עפעס טוהן אז די טאכטער זאל האבן א רפואה!"

פארזונקען  צייט,  שטיקל  א  שטיל  געזיצן  איז  רבי  דער 
זיך  ער  האט  פלוצלינג  און  געדאנקען,  הייליגע  זיינע  אין 
די  פאר  געזאגט  האט  און  פלאץ  זיין  פון  אויפגעכאפט 
עטליכע  ווארטן  רעביצין  די  "זאל  מאמע:  באזארגטע 
מקוה,  די  פון  קומען  צוריק  וועל  איך  ווען  ביז  מינוט 

דעמאלטס וועט מען זעהן וואס מ'קען טוהן".
עטליכע מינוט נאכדעם איז דער רבי צוריק צו זיין צימער 
טאכטער  דיין  אז  ווילסטו  "אויב  געזאגט:  איר  האט  און 
ביים  איר  אויף  דאווענען  זאלסטו  רפואה,  א  האבן  זאל 
איז  עס  און  טעג,  פערציג  פון  לויף  אין  המערבי  כותל 

פארזיכערט אז עס וועט געשעהן א נס".
די רעביצין שוואדראן איז געווארן דערשטוינט צו הערן 
די פארשלאג. אין יענע צייט איז געווען זייער אנגעצויגן 
כותל  צום  גיין  דאס  אראבער,  די  מיט  אידן  די  צווישן 
המערבי איז געווען זייער א סכנה'דיגע זאך פאר א פרוי, 
און אוודאי צו גיין דארטן פערציג טעג אין איין צי, אבער 
ווי דער רבי וואלט געליינט אירע געדאנקען, האט ער זיך 
גיין  וועל  "איך  שטימע:  פאטערליכע  זיין  מיט  אנגערופן 

אנשטאט אייך!".
אין לויף פון די קומענדיגע פערציג טעג ווען דער אלטער 
רבי איז געגאנגען צום כותל המערבי אזוי ווי זיין מנהג איז 
א עקסטערע תפילה פאר די  האט ער געדאוונט  געווען, 

רפואה פון די קליינע מיידל.
איר  פאר  געזאגט  שוואדראן  רעביצין  די  האט  טאג  איין 
מאן אז היינט איז געווארן די פערציג'סטע טאג פון דעם 
רבי'נס תפילות, און עס איז געקומען די צייט צו זעהן די 

ישועה וואס איז זיכער געקומען.
תפילה,  פון  כח  דעם  אין  תמימה  אמונה  מיט  אנגעזאפט 
זייער  פון  צימער  די  צו  געוואנדן  זיך  עלטערן  די  האבן 
טאכטער. רבי שלום האט ארויס גענומען זיין בערזל פון 
און  טיר  ביים  געשטעלט  אוועק  זיך  האט  ער  טאש,  זיין 
זיך אנגערופן צו די מיידל וואס איז געליגן אויף איר בעט:
"חיה'לע, חיה'לע, דו זעהסט די בערזל וואס איז אין מיין 
האנט, אנגעפילט מיט מטבעות, אלעס איז דיינס! קום עס 

נעמען פון מיר!"
וואונדער,  מיט  טאטע  איר  אנגעקוקט  האט  מיידל  די 
האט  און  געשטארקט  זיך  זי  האט  שנעל  זייער  אבער 
באשלאסן צו פראבירן; זי האט זיך אוועק געזעצט אויף 
פוס  אירע  געלייגט  אראפ  האט  און  בעט  די  פון  עק  די 

אויף די ערד. 
רבי שלום איז געבליבן שטיין אויף זיין פלאץ, ער קוקט 
זיינע  אקעגן  געשעהט  וואס  נס  דעם  אויף  פאראליזירט 
אויפגעשטעלט  מיידל  די  זיך  האט  פלוצלינג  און  אויגן, 
אויף אירע פוס, ווען זי שאקלט זיך אויף איר פלאץ, ווען 
א שמייכל פון צופרידינהייט, אויסגעמישט מיט א ציטער 

דערקענט זיך אויף איר פנים.
זיין  מוטיגט  ער  ווען  פלאץ  זיין  אויף  ווארט  שלום  רבי 

טאכטער: 
"קום חיה'לע, פראביר צו גיין, קום צו מיר!"

איר  אין  טריט  ערשטע  איר  געגאנגען  יעצט  איז  חיה'לע 
און  טריט,  א  נאך  געברענגט  האט  וואס  טריט  א  לעבן, 
האט  אומגלויבליך  דאס  אט,  און  איינס...  נאך  נאכדעם 
פאסירט; די מיידל האט מצליח געווען צום ערשטן מאל 
אנקומען  אויך  און  פוס  אירע  אויף  גיין  צו  לעבן  איר  אין 

ביז צו איר טאטע.
"איך האב געקענט!", האט די מיידל אויסגערופן ווען איר 
פנים שיינט פון גליק. די מאמע, וואס האט נישט געקענט 
איינהאלטן איר התרגשות, האט איר שנעל ארום גענומען 
התרגשות  און  פרייד  פון  טרערן  ווען  ווארימקייט,  מיט 
בעצם  געקענט!  האסט  דו  "יא,  באקן.  אירע  אויף  רינען 
האט די תפילה דאס צוגעברענגט!", האט זי געזאגט פאר 

איר טאכטער.
די  אין  געווארן  פארשפרייט  נייעס  די  איז  שנעל  זייער 
האט  שוואדראן  חיה'לע  געגנט,  חסד'  'שערי  גאנצע 

אנגעהויבן צו גיין ווי יעדער איינער.
עטליכע טעג נאכדעם האבן שוין אלע איר געקענט זעהן 
וויאזוי זי שפרינגט ארום מיט אירע חבר'טעס ביי זייערע 
שפילערייען. דאס איז געווען א וואונדערליכער מוסטער 
די  פון  ארויס  קומט  וואס  תפילה  א  פון  כח  דער  איבער 
טיפענישן פון א ריינע הארץ, אין לויף פון פערציג טעג, 
אין א פלאץ וואס פון דארט איז די שכינה קיינמאל נישט 

אוועק.
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מה' מצעדי גבר כוננו

ושמרתם ועשיתם
די בקשה 'לשמור ולעשות ולקיים' זעהט אויס ווי א עקסטערע בקשה אויף 
אפהיטן די מצוות, און עס האט נישט קיין פארבינדונג צו די פריערדיגע און 
שפעטערדיגע בקשות: 'להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד.... והאר עינינו 

בתורתך' וואס זענען איבער לערנען תורה.
אבער באמת קען מען זאגן אז די דריי בקשות רעדן יא איבער לערנען תורה; 
"לשמור ולעשות ולקיים" – דאס איז די פראבע אויפן לערנען. אויב האט א 
מענטש גוט געלערנט א סוגיא, אזוי ווייט אז ער קען זיך אכטונג געבן פון נייע 
איסורים וואס זענען אים נתחדש געווארן ביים לערנען די סוגיא, האט ער זוכה 
געווען צו די מדריגה פון 'לשמור'. אויב אויסער זיין זהירות פון די איסורים איז 
וואס  חיובים  נייע  אויך  לערנען –  דעם  צוליב  אונטערנעמען –  זיך  מסוגל  ער 
'לעשות'.  פון  מדריגה  די  צו  געווען  זוכה  ער  האט  געוואוסט,  נישט  האט  ער 
און אויב ער איז געשטיגן און גוט געבויעט זיין רוחניות'דיגער געשטעהל ווי 
א פעסטע מויער, אזוי ווייט אז קיין שום כח אויף דער וועלט קען אים נישט 
אוועק ריקן פון די מסקנות צו וואס ער איז צוגעקומען ביים לערנען, איז ער 
אויך אנגעקומען צו די מדריגה פון 'ולקיים'. אויף די דריי מדריגות בעהטן מיר 

דא ('הארת התפילה').
דער ווילנער גאון ערקלערט אויף אזא וועג די קשר פון לערנען תורה צו עס 
מקיים זיין: חז"ל זאגן דאך (נדה ל ב) אז נאך בעפאר דער קינד ווערט געבוירן 
לערנען מען אים אויס כל התורה כולה, און ווען ער ווערט געבוירן קומט א 
מלאך און גיט א קלאפ אויף זיין מויל און ער מאכט אים פארגעסן די גאנצע 
תורה. קומט אויס אז נאר צוליב לערנען וואלט דער מענטש נישט געדארפט 
געבוירן ווערן, ווייל אויך פריער האט ער שוין געלערנט תורה, און זיין גאנצע 
קומען אויף דער וועלט איז געווען ער זאל מקיים זיין וואס ער האט געלערנט, 
און וועגן דעם ווען מ'בעהט אויף לימוד התורה, בעהטן מיר אז דאס לערנען 
זאל זיין כדי מ'זאל עס אויך מקיים זיין, ווייל אויף דעם זענען מיר באשאפן 

געווארן ('מעלות התורה' בפרק מעלות המעשה שבסוף הספר). 
קען  מענטש  א  זיין:  מעורר  זצ"ל  צאנז  פון  חיים'  'שפע  דער  פלעגט  אזוי  און 
רחמנא  גמור'  'גוי  א  זיין  דעם  מיט  און  וחסידות,  מוסר  ספרי  אלע  לערנען 
ליצלן. ענדערשט זאל ער לערנען עטליכע שורות יעדן טאג, און ער זאל גוט 
אריינקלערן אין וואס ער האט געלערנט, און דער עיקר ער זאל לערנען על 
מנת לקיים, ד.מ. אז ביי יעדע שטיקל וואס ער לערנט זאל ער גוט איבערקוקן 
זיינע מעשים אויב ער איז טאקע מקיים וואס ער האט געלערנט, און ביז ער 
וועט נישט פילן אז דאס לערנען איז אים גוט אוועק געשטעלט אין זיין הארץ 
עס צו מקיים זיין, זאל ער נישט לערנען ווייטער. און אזוי האבן זיך געפירט 
די פריערדיגע חסידים, אז זיי זענען נישט געגאנגען לערנען ביי זייער רבי'ן ביז 
זיי האבן געוואוסט אז וואס זיי האבן געהערט אין די פריערדיגע מאל איז שוין 

אויסגעקריצט אויף זייער הארץ ('שפע חיים' – רעוא דרעוין, וירא מאמר יב).
את כל דברי תלמוד תורתיך

די  פון  טייל  א  זיין  מקיים  מיטן  אדער  וויסן  מיטן  צופרידן  נישט  זענען  מיר 
תורה, נאר מיר ווילן וויסן און אפהיטן די גאנצע תורה. עס זאל פון אונז נישט 
צוליב  נישט  און  ידיעה  די  אין  חסרון  א  צוליב  נישט  מצוה,  איין  קיין  פעהלן 
אז  געבעהט  א  כולל  אויך  איז  עס  און  קראנקהייט.  א  אדער  אונס  א  עפעס 
מיר זאלן שנעל זוכה צו מקיים זיין די אלע מצוות וואס זענען פארבינדן מיט 
קומען  אונז  וועט  צדקינו  משיח  וואס  דורך  המקדש,  בית  די  אין  עבודה  די 
אויסלייזן. אזא בקשה קומט נישט פון גאוה און פון שטאלץ, ווייל חז"ל זאגן 
(ברכות נ א) אז ביי דברי תורה זאגט דער אויבישטער צו דעם מענטש: "הרחב 
פיך ואמלאהו" (תהילים פא יא) עפן ברייט דיין מויל צו בעהטן אלעס וואס דו 
ווילסט, אויך א גרויסע בקשה, און איך וועל עס ערפילן ('תפילת אביגדור' [לר"א 

מיללער] עמ' רכה) 
זיין צווישן די מחזיקי תורה

דער 'כף החיים' שרייבט (או"ח ס ג): ווען ער זאגט: "ולקיים את כל דברי תלמוד 
תורתך באהבה" זאל ער אינזין האבן צו מתפלל זיין ער זאל זיין צווישן די וואס 
שטיצן די לומדי תורה און קענען מקרב זיין פרעמדע צו תורה און מצוות, ווייל 
עס שטייט אין ירושלמי (סוטה פ"ז ה"ד): אפילו אויב ער איז געווען א צדיק גמור 
אין זיינע מעשים, אויב וואלט ער געקענט מחזיק זיין די תורה ביי די אנדערע 
וואס זענען עס מבטל, און ער איז נישט מחזיק, איז ער אין די כלל פון 'ארור 

אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת' (דברים כז כו). 

וללמד  "ללמוד  זיין  זוכה  זאלן  מיר  אז  בעהטן  מיר  וואס  נאך  דעם  וועגן 
לשמור ולעשות" בעהטן מיר באלד אז מיר זאלן אויך זוכה זיין "לקיים" – צו 
אונטערהאלטן די תורה, מיט דעם וואס מיר וועלן זיך משתדל זיין צוברענגען 

אז גאנץ כלל ישראל זאל לערנען תורה און מקיים זיין די מצוות. 

צו 'תלמוד' דארף מען 'אהבה'
קיין  נישט  לערנט  מענטש  "א  געברענגט  ווערט  ג)  סי'  נח  (תנחומא  מדרש  אין 
ובכל  נפשו  בכל  אויבערשטן  דעם  ליב  האט  עס  ווער  נאר  פה,  שבעל  תורה 
עס  האבן  זיי  אז  מען  זעהט  מדרש  דער  פון  פארזעצונג  די  אין  און  מאודו", 
ארויסגעלערנט פון דעם וואס עס שטייט אין די ערשטע קאפיטל פון קריאת 
וועלעכע  לבבך",  על  האלה...  הדברים  והיו  אלוקיך...  ה'  את  "ואהבת  שמע: 
זאכן זענען 'על לבבך' [וואס זענען נישט געשריבן], דאס איז תורה שבעל פה.

תלמוד  דברי  את  "ולקיים  מיר  בעהטן  פארוואס  מען  פארשטייט  דעם  לויט 
תורה  ד.מ.  'תלמוד',  דעם  לערנען  צו  זיין  זוכה  צו  כדי  ווייל  באהבה",  תורתך 
שבעל פה, דארפן מיר צוקומען צו די מדריגה פון 'אהבה', און מיר בעהטן דא 
פון השי"ת, ער זאל איינפלאנצן אין אונזער הארץ די אהבה צו אים כדי מיר 

זאלן קענען לערנען דעם 'תלמוד תורתך' – די תורה שבעל פה ('רנת יצחק').

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (ו')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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