
פרשת שופטים

בס"ד

השיבה שופטינו און דעמאלטס
 והסר ממנו יגון ואנחה

"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי... ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט 
ֶצֶדק" (טז יח)

ביי די ברכה פון 'השיבה שופטינו' בעהטן מיר: "והסר ממנו יגון 
ואנחה", לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון 
די בקשה צו די ברכה, עס וואלט דאך בעסער געפאסט עס צו 

זאגן ביי די ברכה פון 'רפאינו'?

ערקלערט דער גאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א:

אין מסכת שבת (קלט א) ווערט געברענגט: "תניא, רבי יוסי בן 
אלישע זאגט: אויב דו זעהסט א דור וואס אסאך צרות פאסירן 
אין זיינע צייטן –זיי בודק די דיינים, ווייל יעדע שלעכט'ס וואס 
קומט אויף דער וועלט קומט נאר צוליב די דיינים". לויט דעם 
פארשטייט מען זייער גוט: ווען מיר וועלן זוכה זיין צו 'השיבה 
זיך  וועט  משפט'ן,  ריכטיג  וועלן  זיי  און  כבראשונה'  שופטינו 
דעמאלטס אפטוהן די טרויער און די קרעכצן וואס קומען אויף 

דער וועלט צוליב די דיינים.
'טעמא דקרא' - תפילה, עמ' שצט

די עצה פון דער אויבישטער איז אויף שטענדיג
ִּפי  ַעל  יּוַמת  א  ַהֵּמת  יּוַמת  ֵעִדים  ְׁשָׁשה  אֹו  ֵעִדים  ְׁשַנִים  ִּפי  "ַעל 

ֵעד ֶאָחד" (יז ו)

ווען רבי צבי הירש הורוויץ דער פראנקפורטער רב האט מספיד 
געווען זיין פאטער דעם 'הפלאה' האט ער געזאגט:

"מ'האט  געברענגט:  ווערט  שנח)  רמז  יחזקאל  (ילק"ש  מדרש  אין 
געפרעגט פאר די חכמה: וואס איז די שטראף פון א זינדיגער? 
מען  האט  כא).  יג  (משלי  ָרָעה'  ְּתַרֵּדף  'ַחָּטִאים  געזאגט:  זי  האט 
געפרעגט פאר די נבואה: וואס איז די שטראף פון א זינדיגער? 
ד).  יח  (יחזקאל  ָתמּות'  ִהיא  ַהחֵֹטאת  'ַהֶּנֶפׁש  געזאגט:  זי  האט 
פון  שטראף  די  איז  וואס  תורה:  די  פאר  געפרעגט  מען  האט 
אשם  קרבן  א  ברענגען  זאל  'ער  געזאגט:  זי  האט  זינדיגער?  א 
און ער וועט האבן א כפרה'. האט מען געפרעגט פאר השי"ת: 
וואס איז די שטראף פון א זינדיגער? האט ער געזאגט: 'ער זאל 

תשובה טוהן און מיט דעם וועט ער האבן א כפרה'".

א רמז אויף דעם מדרש קען מען טרעפן אין דעם פסוק: "ַעל 
"יּוַמת   - נבואה  און  חכמה  די  זענען  דאס   – ֵעִדים"  ְׁשַנִים  ִּפי 
ְׁשָׁשה  "אֹו  טויט.  מיט  מחוייב  זינדיגער  דער  ווערט  ַהֵּמת" 
די  אין  וואס  'עד']  דריטער  [דער  תורה  די  לויט  אויך   – ֵעִדים" 
צייט וואס די בית המקדש איז געשטאנען האט דער זינדיגער 
אבער  קרבן,  א  דורך  כפרה  א  האבן  צו  א מעגליכקייט  געהאט 
אין אונזער צייט, איז איר מיינונג אזוי ווי די מיינונג פון די חכמה 
דעם  לויט   – ֶאָחד"  ֵעד  ִּפי  ַעל  יּוַמת  "א  אבער  נבואה.  די  און 
איז  עולם,  של  יחידו  דער  איז  ער  וואס  מיינונג  אויבירשטנ'ס 
שטענדיג דא א תקנה פאר דער זינדיגער: 'ער זאל תשובה טוהן 

און אזוי וועט ער האבן א כפרה'.

נאך א רמז אויף דעם קען מען זאגן אויפן פסוק (תהלים צג ה): 
"ֵעדֶֹתי ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְת ַנֲאָוה קֶֹדׁש ה' ְלאֶֹר ָיִמים" – די עצה 
'לביתך  נאר  איז  ה'',  'עדות  אנגערופן  ווערט  וואס  תורה  די  פון 
נאוה קדש' - כל זמן די בית המקדש שטייט, אבער די עצה פון 

השי"ת אז ער זאל תשובה טוהן, איז 'לאורך ימים'.
'לחמי תודה' [בסוף הספר]

די 'שמונה עשרה' איז ווי א עיר מקלט
"ָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָל" (יט כ)

רבי מרדכי הכהן פון צפת פון די גורי האר"י הקדוש:

אין אונזער פרשה שרייבט די תורה 'שלוש' מלא מיט א ווא"ו, 
די  דאפלען  וועלן  מיר  אויב  אזוי:  ערקלערן  עס  מ'קען  און 
איבעריגע אות ו' 'שלש' דריי מאל, וועט אויסקומען אכצן, און 
פון דעם זעהט מען אז דאס דאווענען 'שמונה עשרה' איז א עיר 

מקלט פאר כלל ישראל פון זייערע צרות.
'שפתי כהן' על התורה

אין זכות  פון קריאת שמע
ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ַהּיֹום  ְקֵרִבים  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ֲאֵלֶהם  "ְוָאַמר 

ֹאְיֵביֶכם" (כ ג)
אתם  כדאי  בלבד,  שמע  קריאת  אלא  זכות,  בכם  אין  "אפילו 

שיושיע אתכם" (רש"י)
דער בעל שם טוב האט געואלט ממליץ טוב זיין אויף די אידן, 
האט ער געזאגט: "רבונו של עולם, דו האסט אונז באפוילן אין 
דיין תורה מיר זאלן זארגן אויף א 'גר תושב', וואס דאס איז א 
זרה  עבודה  דינען  צו  נישט  אונטערגענומען  זיך  האט  וואס  גוי 
אבער ער האט זיך נישט אפגעשיידט פון די אנדערע עבירות, 
אויב   ."ִעָּמ ָוַחי  ְותֹוָׁשב  "ֵּגר  לה):  כה  (ויקרא  שטייט  עס  ווי  אזוי 
אזוי איז זיכער אז דו דארפסט זארגן אויף כלל ישראל, און אויך 
אויב זיי האבן געזינדיגט – איז דאך גענוג די זכות וואס זיי דינען 

נישט קיין עבודה זרה".
מגיד  דער  שווארץ  מאיר  יצחק  רבי  ערקלערט  דעם  מיט 
פון  מצוה  די  דורך  דוקא  פארוואס  דראגאמירעש  אין  מישרים 
קריאת שמע ווערן די אידן געהאלפן: ביים ליינען קריאת שמע 
שרייען מיר אויס אונזער אמונה און מיר לייקענען אין די עבודה 
זרה'ס, און אזוי ווי דער בעל שם טוב זאגט, דאס איז גענוג אז 

דער אויבישטער זאל אונז העלפן פון אונזערע פיינט.
'אמרי יצחק'

צו דאווענען נעבן א 'ירא ורך הלבב'
ְלַבב  ֶאת  ִיַּמס  ְוא  ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב   ֵיֵל ַהֵּלָבב   ְוַר ַהָּיֵרא  ָהִאיׁש  "ִמי 

ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו" (כ ח)
רבי יהודה'לע פון דזשיקוב האט געזאגט:

רבי'ן  טשארטקאבער  פונעם  חסידים  עטליכע  זענען  אמאל 
אריין פרעגן פון זייער רבי'ן: 'אין אונזערע שטאט זענען פארהאן 

עטליכע שוהלן, וואו זאלן מיר דאווענען'?
האט דער רבי זיי געענטפערט: ענק זאלן אויסוועלן אזא שוהל 
הארץ  צובראכענעם  א  מיט  איינער  כאטש  דאוונט  דארט  וואו 
און מיט הכנעה, ווייל עס שטייט דאך קלאר: "ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא 
ְוַר ַהֵּלָבב ֵיֵל ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְוא ִיַּמס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו", און 
אויב דער וואס פראבירט צו באהאלטן זיין ציטער פון אנדערע, 
דאך קען ער צוברענגען אז זייערע הערצער זאל אויך ציטערן, 
זיין  נישט  באהאלט  וואס  איד  ערליכער  א  אז  זיכער  דאך  איז 
צובראכן הארץ ביים דאווענען, איז זיכער אז דאס איז משפיע 

אויף די ארומיגע זיי זאלן אויך זיין ווי ער איז.
'משה עלה למרום' עמ' עג

דער וואס דאוונט נישט – איז ווי א שופך דמים
"ָיֵדינּו א ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה" (כא ז)

"וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם? אלא - לא 
ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה" (רש"י)

פון  יחיאל  משה  רבי  האדמו"ר  זאגט  דעם  אויף  הסבר  א  נאך 
אוזורוב: 

די חכמים זאגן (נדרים מ א): "יעדער וואס גייט נישט באזוכן קיין 
בלוט",  פארגאסן  וואלט  ער  ווי  גערעכנט  עס  איז   – קראנקע 
ערקלערט דער רא"ש (שם): "ווייל אויב וואלט ער אים באזוכט, 
וואלט  עס  אז  זיין  ס'קען  און  דעם,  אויף  געדאוונט  ער  וואלט 
דעמאלטס געווען א עת רצון און זיין תפילה וואלט אנגענומען 
האט  באזוכן  צו  פון  אפהאלטן  זיך  דאס  ממילא  געווארן, 

צוגעברענגט אז ער זאל שטארבן".
הדם  את  שפכו  לא  "ידינו  אזוי:  דין  בית  זקני  די  זאגן  דא  אויך 
הזה" – מיר האבן זיך נישט אפגעהאלטן פון צו דאווענען און צו 
בעהטן אויף די פרידן פון כלל ישראל, ווייל אויב מיר וואלטן 
זיך אפגעהאלטן פון צו דאווענען, וואלטן מיר געווען ווי שופכי 

'באר משה'דמים חלילה.

המתפלל על חברו נענה תחילה
"ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה'" (כא ח)

"ַּכֲהַנָיא ֵייְמרּון: ַּכֵּפר ְלַעָמ ִיְׂשָרֵאל..." (תרגום אונקלוס)
פארוואס דוקא די כהנים זאלן אזוי זאגן און נישט די זקנים?

איז  הרג'ענען  פון  זינד  די  קלוגער:  שלמה  רבי  ערקלערט 
אנגעהאנגען אין די כהנים, ווייל אויב וואלטן זיי ריכטיג אינזין 
געהאט ביי די ווערטער פון 'וישם לך שלום', וואלט געהערשט 
שלום צווישן די אידן און קיינער וואלט נישט גע'הרג'עט. און 
ווייל זיי דארפן א כפרה אויף דעם וואס זיי האבן נישט אינזין 
זיי  אויסגעוועלט  זיי  מען  האט  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  געהאט 
זאלן בעהטן אויף די אידן: "ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל", און לויט דעם 
באקאנטן כלל: "כל המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר, 

הוא נענה תחילה" (ב"ק צב א), האבן זיי דורך דעם געהאט א 
כפרה אויך אויף זייער זינד.

'אמרי שפר'

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

דעם 'צדק' וואס מ'דארף נאכלויפן
"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" (טז כ)

אין זוהר הקדוש (תיקו"ז חדש קלב א) שטייט, איז די ווארט 
'צדקה' איז א רמז אויף די פיר דברים שבקדושה וואס א 
מענטש דארף טוהן יעדן טאג: צ' אמנים, ד' קדושות, ק' 

ברכות, ה' חומשי תורה.

לערנען תורה קען א מענטש יוצא זיין אויך דורך מחזיק 
די  און  אמנים  די  ברכות,  די  אבער  תורה,  לומדי  די  זיין 
קדושות דארף א מענטש אליינ'ס זאגן, און דאס איז דא 
זענען  וואס  זאכן  דריי  די   – ִּתְרּדֹף"  ֶצֶדק  "ֶצֶדק  מרומז: 
'נאכלויפן'  אליין  דארפסטו  'צדק'  ווארט  די  אין  מרומז 
אויף  פארלאזן  נישט  זיך  און  זיין,  מקיים  צו  עס  כדי 

אנדערע.

'אזור אליהו' [פון ר"א הארשאווסקי]

יט ב): "כל העונה ‡מן  חז"ל ז‡‚ן (˘ב˙̃ 
בכל כוחו פו˙חין לו ˘ערי ‚ן ע„ן".

˜‡רלינער:  ˘למה  רבי  הרה"˜  טייט˘ 
'˘ערי  „י  זענען  ע„ן  ‚ן  ˘ערי  „י 
חז"ל  ה‡בן  „‡ס  ‡ון  ה˙˘ובה', 
זיך  ˘ט‡ר˜ט  וו‡ס  „ער  ‡ז  ˆו‚עז‡‚ט 
‡מן,  ענפערן  ˆו  כח  ‚‡נˆן  זיין  מיט 
ˆו  טויערן  „י  עפענען  מען ‡ויבן  וועט 

‡ננעמען ב‡הבה זיין ˙˘ובה. 
('בי˙ ‡הרן' ה‚˘"פ)

עלינו  הב‡  ‡לול  חו„˘  ˆום  ‡ריינ‚ייענ„י‚ 
לטובה, ל‡מיר זיך מחז˜ זיין ‡ון מ˜פי„ זיין 
יע„ן ט‡‚ ˆו ענטפערן ‡מן מיט כוונה ווי עס 
ז‡‚ן „י  ביים  ט‡‚  פון ‡נהויב  זיין,  „‡רף ˆו 
ברכו˙ ה˘חר מיט ‡ חברו˙‡, ‡ון „ורך „עם 
וועלן מיר זוכה זיין ‡ז עס וועט זיך עפענען 
‡זוי  ‡ון  ˙˘ובה,  פון  טויערן  „י  ‡ונז  פ‡ר 

וועלן מיר זוכה זיין ˆו ‡ ‚וט ‚עבענט˘ י‡ר.

ןלברכה ול‡ ל˜ללה ‡מן.
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דער  אלחנן',  'רמת  געגנט  די  פון  רב  דער  פון  הויז  דעם  צו 
אריינגעקומען  איז  שליט"א,  זילבערשטיין  יצחק  רבי  גאון 
געוואלט  ער  האט  דארט  און  ירושלים  פון  בחור  ישיבה  א 
אויסגיסן וואס דרוקט אים אויפן הארץ. אין משך פון אסאך 
יארן, דערציילט דער בחור, איז ער משקיע אסאך שעות אין 
לערנען, ער פראבירט מיט אלע זיינע מעגליכקייטן ער זאל 
מצליח זיין אין די גמרא, אבער ער זעהט נישט קיין הצלחה 

אין זיין האראוואניע.

אויס  פלאצט  ער  ווען  צוגעלייגט  בחור  דער  האט  "יעצט", 
שוין  האב  איך  בראך;  א  בעפאר  איך  "האלט  געוויין,  א  אין 
איך  אז  אויס  זעהט  עס  זיין,  משקיע  צו  כח  קיין  מער  נישט 
בין געבוירן געווארן מיט א פארשטאפטע קאפ און קיינמאל 
אהער  בין  איך  לערנען.  ביים  זיין  מצליח  נישט  איך  וועל 
געקומען אלץ די לעצטע אפציע, אפשר וועט דער רב האבן 

א גוטע עצה פאר מיר...".

אינטערעסע,  מיט  בחור  דעם  אויסגעהערט  האט  רב  דער 
פון זיין ברייטע הארץ האט ער אים געשאנקען א גוטע עצה 
ער  געראטן  אים  האט  נאכדעם  און  ברכה,  ווארעמע  א  און 
רבי  הגדול  הגאון  שוואגער  זיין  פון  הויז  דער  צו  צוגיין  זאל 
חיים קנייבסקי שליט"א. "עס לוינט דיר", האט דער רב אים 

געזאגט, "צו הערן וואס ער האט דיר צוזאגן".

פון  אריינגאנג  ביים  געשטאנען  בחור  דער  איז  שנעל  זייער 
דער הויז פון רבי חיים שליט"א. ווען ער איז אריין אל הקודש 
יעצט  אויך  ווערטער,  זיינע  איבערגע'חזר'ט  האט  פנימה 
זענען די ווערטער געזאגט געווארן מיט א שטארקע ווייטאג, 
ווילן  שטארקער  זיין  אקעגן  אז  רב  פארן  באטאנט  האט  ער 
האט די יאוש אנגעהויבן אריינדרינגען אין די טיפענישן פון 
זיין הארץ, און כמעט ווי ער גלייבט שוין נישט אז ער וועט 

נאך אמאל קענען מצליח אפלערנען גוט א בלאט גמרא.

דער צדיק האט אים אנגעקוקט מיט זיינע טיפע בליקן, און 
בעפאר ער האט געוואונטשן 'ברכה והצלחה' האט ער אים 

אנגעזאגט: "זיי מקפיד צו דאווענען מיט א מנין".

צומישט און פארדרייט האט זיך דער בחור געזגנט פון דעם 
רב'ס הויז און איז געגאנגען צו די באס וואס זאל אים פירן 
קיין ירושלים. ער האט נישט פארשטאנען די איבערראשנדע 
הוראה וואס איז אים געזאגט געווארן, פון אייביג אן איז ער 
מקפיד צו דאווענען אין ישיבה דריי תפילות א טאג, ס'קען 
אבער  דערלייגט,  ער  האט  מאל  צוויי  צי  איינמאל  אז  זיין 

פארוואס האט דער רב פונקט דאס באטאנט?

בחור  דער  האט  שני',  'סדר  אינמיטן  נאכדעם,  וואכן  צוויי 
זיך נישט גוט געשפירט, זיין קערפער האט געדארפט האבן 
קליינע  א  כאפן  צו  צימער  זיין  צו  אריין  איז  ער  און  מנוחה, 
נאר  אויף  אראפלייגן  צו  זיך  פלאנירט  האט  ער  דרימל. 
דריי  ביז  איינגעשלאפן  טיף  ער  איז  למעשה  אבער  אביסל, 

אזייגער פארטאגס.

ווען ער האט זיך אויפגעוועקט און האט געזעהן די שפעטע 
שעה, איז ער ארויס געשפרינגען פון זיין בעהט ווי א שלאנג 
 – מעריב'  קיין  געדאוונט  נאכנישט  האב  'איך  געביסענער. 
אנגעזאגט  מיר  דאך  האט  רב  'דער  דערמאנט,  זיך  ער  האט 
איך זאל נישט פארפאסן קיין תפילה במנין... וואו וועל איך 

יעצט טרעפן א מנין אויף מעריב?' – האט ער געטראכט.

פלוצלינג איז אים ארויפגעקומען אויפן מח א געדאנק; ער 
האט געעפנט זיין בערזיל, און נאכדעם איז ער שנעל אראפ 
צו דעם פאבליק טעלעפאן וואס איז געווען אקעגן די ישיבה, 
ער האט געקלינגען צו א טעקסי סטאנציע און האט געזאגט 

אז דארף א טעקסי אויף גאר א וויכטיגע צוועק.

דער טעקסי דרייווער וואס איז געשטערט געווארן פון זיין 
וויכטיגע  א  טאקע  איז  עס  צי  זעהן  געוואלט  האט  שלאף 
ווען  איבערראשונג  זיין  געווען  איז  גרויס  ווי  אבער  זאך... 
משה'  'זכרון  די  צו  שנעל  "פאר  געבעהטן:  האט  בחור  דער 
שוהל אין די 'גאולה' געגנט. אין דעם שוהל, האט דער בחור 
געוואוסט, זענען פארהאן מנינים אין לויף פון רוב שעות אין 
אזא  אין  אויך  אז  געהאפט  ער  האט  הארץ  אין  זיך  ביי  טאג. 

שפעטע שעה וועט ער נאך טרעפן א מנין אויף מעריב.

אין לויף פון די נסיעה האט דער דרייווער באמערקט ווי די 
מויל פון דער בחור שאקלט זיך אגאנצע צייט און ער האט 
שוין מער נישט געקענט איינהאלטן זיין נייגעריגקייט; "וואס 
שפעטע  אזא  אין  פארן  זאלסט  דו  צוגעברענגט  דיך  האט 
וואס  אויף  און  משה',  'זכרון  צו  ביז  וועג  לאנגע  אזא  שעה, 
נייגעריגער  דער  געפרעגט  האט   – וועג?"  אויפן  דאוונסטו 

דרייווער.

די ענטפער וואס ער האט באקומען האט אים איבערראשט: 
"איך זוך א מנין אויף מעריב".

"אין אזא שפעטע שעה? און דו קענסט נישט דאווענען אין 
ישיבה ביחידות?" – האט דער דרייווער נישט פארשטאנען, 
מיר  האט  קנייבסקי  "הרב  ערקלערט:  האט  בחור  דער  און 
מנין,  א  מיט  דאווענען  צו  זיין  מקפיד  זאל  איך  אנגעזאגט 
היינט האב איך זיך נישט גוט געשפירט און איך בין געליגן 

אז  האף  איך  און  איך  דאוון  יעצט  און  יעצט,  ביז  בעט  אין 
איך וועל טרעפן אין 'זכרון משה' צעהן מענטשן וואס האבן 
מיין  איינהאלטן  קענען  זאל  איך  כדי  געדאוונט,  נאכנישט 

קבלה".

דער דרייווער איז געווען געשטוינט הערנדיג דעם ענטפער, 
ער  האט  ציל  זייער  צו  אנגעקומען  זענען  זיי  ווען  און 
גייט  עס  וויאזוי  זעהן  און  זייט  א  אין  ווארטן  צו  באשלאסן 

זיך אויסלאזן.

דער בחור איז אראפ און האט באלד אנגעהויבן צוזאם נעמען 
מעטשן, איינער און נאך איינער, אה זיי זענען שוין אכט, דער 
ניינטער איז אויך אנגעקומען, מ'זוכט דעם צענטן... אט איז 
צוגעענדיגט  האט  וואס  דרייווער  דער  געווען  איז  דאס  ער; 
מען  האט  השחר  עלות  דעם  פאר  מינוט  צעהן  מנין.  דעם 
געענדיגט צו דאווענען, די מתפללים און אויך דער דרייווער 

זענען אהיים. נאר דער בחור איז געבליבן זיצן אין שוהל.

אין זיין הארץ האט ער געפיהלט א דערהויבענע גליק וואס 
געפיהלט.  נישט  יעצט  ביז  קיינמאל  ער  נאך  האט  אזאנס 
ער  וואס  לעבן  זיין  אין  מאל  ערשטע  דאס  געווען  איז  דאס 
האט געשפירט אז ער האט אמת'דיג מצליח געווען. ער האט 
געשפירט אז ער האט געהאט א אויסערגעווענליכע סיעתא 
עס  פארוואס,  וויסן  צו  אן  באשלאסן,  האט  ער  און  דשמיא, 

ווייטער אויסנוצן...

דער בחור האט גענומען א גמרא פון די שאפע און האט זיך 
אראפ געזעצט לערנען. א סקרוך האט אים ארום גענומען, 
מסכת  ישיבה,  די  פון  גמרא  באקאנטע  די  געווען  איז  דאס 
שוין  ער  האט  שעות  וויפיל  אוי,  'האומר'...  פרק  קידושין... 
נישט  אים  איז  עס  און  סוגיא  די  פארשטיין  צו  פראבירט 
אים  גייט  עס  זיין,  מצליח  ער  וועט  מאל  דאס  געלונגען... 

גארנישט אן!

ער האט אנגעהויבן צו זאגן די גמרא, די אותיות וואס זענען 
פלוצלינג  זיך  האבן  אויגן,  זיינע  ארום  טאנצן  צו  געוואוינט 
האבן  ווערטער  די  שורות,  גראדע  אין  געשטעלט  אוועק 
געלויכטן אקעגן זיינע אויגן און פלוצלינג האט ער אנגעהויבן 
צו פארשטיין. איין שורה און נאך א שורה, איין שטיקל און 
נאך א שטיקל, די גמרא איז אים געווען קלאר און ער האט 
קלאר  אלעס  האט  ער  ווען  רש"י.  לערנען  צו  אנגעהויבן 
פארשטאנען האט ער אנגעהויבן צו לערנען 'תוספות'. יא, די 
'תוספות' וואס פון דעם האט ער זיך אייביג דערשראקן, האט 
ער זיך יעצט געשפירט אקעגן זיי ווי א אלטער באקאטנער, 
אלעס  צווייטער,  דער  און  תירוץ  ערשטער  דער  קושיא,  די 
איז אזוי קלאר... דאס איז פאר אים געווען א וואונדערליכע 

געפיהל, מעין עולם הבא.

האט  דערנענטערט,  זיך  האט  וואס  'נץ'  דער  פון  צייט  די 
אראפגעבויגן  קאפ  זיין  זיצט,  ער  ווען  בחור  דעם  געטראפן 
דא  זענען  שטראלט  וואס  געזיכט  אויף  און  גמרא  די  אויף 
טרערן פון גליק, דער מנין פון דער נץ האט זיך געשטעלט 
דאס  גמרא.  די  פארמאכן  געמוזט  האט  ער  און  דאווענען, 
ערשטע מאל אין זיין לעבן וואס איז אים שווער געווען זיך 

אפרייסן פון די הייליגע אותיות.

גרויס  מיט  געדאוונט  האט  ער  ישיבה.  אין  צוריק  איז  ער 
כוונה, ער האט שנעל אפגעגעסן און זיך צוריק געאיילט צום 
שוין  ער  איז  'סדר'  די  אנהויב  בעפאר  אסאך  המדרש,  בית 
געזיצן אויף זיין פלאץ. דער יונגערמאן וואס האט געלערנט 
מיט אים בחברותא איז נאכנישט געקומען אבער דער בחור 
נאכאמאל  דאך  ער  קען  אינצווישן  ליידיג,  געזיצן  נישט  איז 

איבערחזר'ן דעם תוספות.

ווען זיי האבן אנגעהויבן לערנען צוזאמען איז דער יונגערמאן 
זיינע  אקעגן  פאסירט  נס  אפענער  א  געווארן;  איבערראשט 
אויגן, ער איז געווען געוואוינט זיך צו פלאגן מיט אלע זיינע 
כוחות כדי צו מסביר זיין, און פלוצלינג דער בחור קוועלט... 
איז  'וואס  ענטפערט,  און  פרעגט  שנעל,  פארשטייט  ער 
געשעהן? ' – האט ער נישט געקענט זיך איינהאלטן פון צו 

פרעגן, 'וואס האט צוגעברענגט דעם אויפפאלנדן טויש?'

דער בחור האט נישט געענטפערט אויף די פראגע, ער האט 
האט  ער  פאסירט.  האט  דא  וואס  פארשטאנען  נישט  אויך 
לעצטע  די  פון  געשעהנישן  די  דערציילן  צו  געוואוסט  נאר 

נאכט, אבער וואס דאס מיינט האט ער נישט פארשטאנען.

איין טאג אין די קומענדיגע טעג זענען זיי ביידע אראפ קיין 
דעם  חיים  רבי  פאר  דערציילט  האט  בחור  דער  ברק.  בני 
טויש וואס איז געשעהן אין אים צוליב וואס ער האט מקפיד 
געווען אויף זיין הוראה, דער רב האט צוגעהערט און האט 

עס באלד ערקלערט בפשטות: 

האט  אויבישטער  דער  מופת,  קיין  נישט  אינגאנצן  "ס'איז 
צוגעזעהן דיין מסירות נפש צו דאווענען מיט א מנין, און אין 
דעם זכות האט ער געעפנט פאר דיר די קוועלער פון חכמה 

און פארשטאנד".

'שמע תפילתי' עמ' קעט

די תפילה במנין וואס האט געטוישט זיין לעבן

דער אור התורה באלייכט פאר די וואס לערנען
"ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור", אזוי האט געזאגט דער חכם מכל האדם אין משלי (ו 
כג), און טאקע אזוי, יעדער וואס לערנט די תורה הקדושה קען גרינגערהייט 
שפירן די דערהויבענע ליכטיגקייט וואס מאכט ליכטיג פאר די וואס לערנען 
די תורה. און אזוי ערקלערט דאס רבי צדוק הכהן פון לובלין ('רסיסי לילה' אות 

נד): 

דער אויבישטער און זיין תורה – זענען איינס; דער אור התורה איז דער אור 
ו):  ואתחנן  (ספרי  חז"ל  זאגן  דעם  וועגן  און  א)  כד  בראשית  (זוהר  חיים  מלך  פני 
"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים", כאטש די תורה איז שוין פון לאנג געשריבן 
געווארן, פון דעסוועגן קען דער מענטש גארנישט אליין משיג זיין, נאר וואס 

דער אויבישטער מאכט אים ליכטיג.

ענליך צו דעם שטייט אין מדרש 'שוחר טוב' אויפן פסוק אין תהלים (קיט יד): 
"ֶּדֶר ִּפּקּוֶדי ֲהִביֵנִני" – "דוד המלך האט געבעהטן: זאג מיר נישט די תורה איז 
פאר דיר גרייט, זיי דיך אליינס מתבונן; אויב דו גיבסט מיר נישט צו פארשטיין 
קען איך נישט גארנישט", און דאס איז ווייל יעדע מינוט באקומט דער מענטש 
א נייער אור אין די תורה וואס איז נישט געווען פריער, און וועגן דעם דארף 

מען בעהטן יעדן טאג: "והאר עינינו בתורתך". 

דער 'חידושי הרי"ם' האט געזאגט אויף די מדרש (ב"ר נג יט): "אמר רבי בנימין 
אלעס  ווייל  עיניהם",  את  מאיר  הוא  ברוך  שהקדוש  עד  סומין  בחזקת  הכל 
נאר  אים,  פאר  גרייט  בפועל  איז  וועלט  דער  אויף  דארף  מענטש  דער  וואס 
אויגן,  זיינע  ליכטיג  אים  מאכט  אויבישטער  דער  ביז  זעהן  נישט  עס  קען  ער 
בתורתך',  עינינו  'והאר  הקדושה:  תורה  די  אויף  מיר  בעהטן  דעם  וועגן  און 
און דאס האט דוד המלך עליו השלום געבעהטן אין תהלים (קיט יח): "ַּגל ֵעיַני 
ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת", ווייל דער אור התורה איז שוין דא, נאר מיר דארפן 
צוקומען צו סייעתא דשמיא כדי מיר זאלן קענען הנאה האבן פון דעם ('ליקוטי 

יהודה' וירא).

ודבק ליבנו דורך די מצוות
צו  זיין  זוכה  זאלן  מיר  אז  מיר,  בעהטן  במצוותיך'  ליבנו  'ודבק  בקשה  די  ביי 
מקיים זיין די מצוות מיט א ריינע כוונה. און דער 'חפץ חיים' פלעגט זאגן אז 
א מענטש האט פון די בקשה א געוואלדיגע נוצן: פון יעדע מצוה וואס דער 
מענטש איז מקיים, ווערט באשאפן א גוטער מלאך וואס איז אויף אים מליץ 
טוב. ווען דער מענטש איז מקיים א מצוה אן צולייגן הארץ צו דעם, ווערט 
באשאפן א מלאך א בעל מום, מיט א פעלער אין די הארץ, וואס זיין כח איז 
באגרעניצט. אבער אויב דער מענטש איז מקיים די מצוה מיט הארץ, איז ער 
זוכה צו באשאפן א גאנצער מלאך וואס זיין כח איז שטארק צו מליץ טוב זיין 

אויף אים ('בית ישראל' פרק ה). 

א וואונדערליכער דערהער פלעגט רבי וועלוועלע סטריקובער זאגן: פון איין 
זייט דארף מען דינען דעם באשעפער מיט א צובראכענעם הארץ, און פון די 
צווייטע זייט דארף מען דינען דעם באשעפער בשמחה, וויאזוי קענען זיין די 

צוויי זאכן צוזאמען? 

זיין  באהאפטן  ווערט  בשלימות  מצוה  א  מקיים  איז  מענטש  א  ווען  נאר 
צובראכענע הארץ און ער קען שוין דינען דעם אויבערשטן בשמחה און מיט 
א גאנצע הארץ. און דאס בעהטן מיר דא: העלף אונז צו קענען מקיים זיין די 
מצוות פון די תורה בשלימות ביז מיר וועלן זוכה זיין צו 'ודבק ליבנו במצוותיך' 
– אז עס וועט זיך צוקלעבן אונזער צובראכענעם הארץ דורך די קיום המצוות 

(פרדס התפילה).

דינען דעם אויבערשטן מיט די צוויי יצרים
שינוי  דעם  באמערקן  וועט  הברכה  נוסח  די  אין  מתבונן  זיך  איז  וואס  דער 
יראת  אויף  און  במצוותיך,  לבנו"  "ודבק  מיר:  בעהטן  תורה  די  אויף  הלשון; 
שמים: "ויחד לבבנו". דער אונטערשייד צווישן די לשונות איז: "לבנו", איז א 
לשון יחיד, און "לבבנו" איז א לשון רבים אזוי ווי די גמרא זאגט (ברכות נד א): 

"'בכל לבבך' – בשני יצריך".

און מ'קען עס ערקלערן אזוי, ביים לערנען די תורה און טוהן די מצוות קען 
מען זיך ראטעווען פון דער יצר הרע און זיך באנוצן נאר מיט דעם כח פון דער 
יצר טוב, און וועגן דעם שטייט 'לבנו' מיט א לשון יחיד, אבער כדי מיר זאלן 
צוקומען צו שלימות אין אהבת ה' און יראת ה' דארפן מיר אויך אונטערטעניגן 
דעם יצר הרע כדי מיר זאלן זיך נוצן מיט אים צו עבודת ה', אזוי ווי די חכמים 
זכרונם לברכה דרש'ענען (ברכות נד א) פון דעם פסוק (דברים ו ה)" ואהבת את 

ה' אלקיך בכל לבבך – בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע (סידור 'שער הרחמים').

דא  פון  קעלעם  פון  אלטער  דער  האט  השכל  מוסר  געוואלדיגער  א 
ארויסגעלערנט, פון דעם וואס נאכן בעהטן די בקשות אויף די תורה, בעהטן 
מיר: "ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך" זעהן מיר אז אלע השגות אין די 
תורה הקדושה, איז נאר ווי א הקדמה צו די בקשה אויף יראת שמים, און אזוי 
בעולמו  הוא  ברוך  להקדוש  לו  ב): "אין  לא  (שבת  געזאגט  האבן  חכמים  די  ווי 
אלא יראת שמים בלבד", שנאמר (ישעיהו לג ו): "ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו" ('אור רש"ז', 

יתרו מאמר רעט).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די ברכה פון אהבה רבה (ז')

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים
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